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Indledende Bemærkninger.

Slægten Hippolyte*), opstillet af den belsjenclte Zoologp Leach, udgjor

en meg^et naturlig- Gruppe : den er vel adskilt fra de nærmest grændsende

Former, Pandalus, Bhynchocinetes, Palæmon o.s.v., og: dens talrig-e Arter

staae i noje Forhold til hverandre. Men Arternes Talrig-hed og- nære

Slægtsliab gjdr det naturlig:viis i mang-e Tilfælde vanslselig-t, med Sik-

Iserhed at adskille dem fra hverandre; en Vanskelig^hed, som jeg^, ved at

beskjæflig^e mig^ med dem, oftere har folt. Og" denne Vanskelighed for-

) At efterspore, hvorfor Leach har loldet denne Slægt Hippolyte, vilde vistnok være

et forgjæves Arbejde, da bemeldte Forfatter sjældent bestræbte sig for at tilvejebringe

en orjjanisfc Forbindelse (om delte Udtryk maatte tillades mig) mellem Slægt og

Slægtsnavn, Vist er det derimod, at Hippolyte er et Kvindenavn, og som saadant

har ogsaa Leach brugt det (ban kalder een af sine Arter H. Prideauxiana). Dette

synes at have undgaaet Milne-Edwnrds's Opmærksomhed, da han altid skriver

H. serratus, H. gihberosus, 11. marmoratus o. s. v. Dansk Benævnelse for denne

Slægt, forskjællig fra den for Slægten Palæmon brugelige, veed jeg ikke, at man
besidderj hvilket, saavcl efter dens Lighed med denne Form, som efter dens storre

Sjældenhed hos os, heller ikke kunde ventes. Ligesaalidt har jeg paa den norske Kyst

hort den betegne med noget særskilt Navn. Onsker man imidlertid et nordisk Navn

for den (og hvorfor skulde man ikke onske nordiske Navne tor nordiske Dyr?), da

kan et saadant hentes fra Island, hvor den, efter Olafscn o^, Povelsen (Rejse 1,609,

II 997) kaldes JUarthvare (Mar|)vari). At ikke Slægten Palæmon men Hippolyte

betegnes ved dette Navn, anseer j^eg, ifolge disse Slægters geografiske Udbredelse,

for afgjort.

Dd*
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og-es derved, at en udforlig- Karaliteristik af Slægten hidtil savnedes*),

og at man ilslte besidder tilstrælslselig Beskrivelse af en eneste blandt de

temmelig mange hos Forfatterne navngivne Hippolyler. Da jeg paa mine

Rejser har haft Lejlighed til selv at samle adskillige nordiske Arter, og

har modtaget andre fra Gronland, og af de fleste Arter har kunnet under-

soge en temmelig betydelig Række af Individer: besluttede jeg mig saa-

meget hellere til at gjiire et Forsiig paa at afhjælpe det sidste Savn med

Hensyn til de nordiske Hippolyter, som jeg tillige saae mig istand til at

berige Karcinologien med et ikke ubetydeligt Antal nye Arter. Idet jeg,

deels for at lette Oversigten, deels for at undgaae idelige Gjentagelser,

sammenstillede under Ft, hvad de nordiske Arter have tilfælles; opstod

et Bidrag til at dække den forste Mangel, eller en Karakteristik af Slægten

efter dens nordiske Former. Jeg ansaae det for hensigtsmæssigt, at optage

i denne Karakteristik endeel kritiske Bemærkninger over Anvendeligheden

af forskjællige Organer hos Slægten Hippolyte som diagnostistiske Mærker;

da nogle af de tidligere anvendte forekom mig at være af ringe Værd i

saa Henseende, og at staae tilbage for andre, deels tilsidesatte, deels

ubekjendte. Man har tidligere aldeles Intet vidst om den organiske For-

skjællighed, som udpræger sig i Kjonnenes Ydre hos denne Slægt. Ved

omhyggcligen at undersoge en stor Mængde Individer af flere Arter, er

det efterhaanden lykkedes mig, at opdage let gjenkjendelige og ubedragelige

ydre Skjælnemærker mellem Hanner og Hunner: vejledet af disse, vil man

være mindre udsat for at opstille Han og Hun af samme Art som to for-

skjællige Arter; hvilket man ellers i flere Tilfælde vilde kunne fristes til.

En i det Enkelte gaaende Undersogelse af Hippolyternes Bygning har

endvidere fort til nærmere Bekjendtskab med adslullige Organer, hvis

) At cnSlægtskaraltteristik virkeligen har været savnet, vil man, foruden de civrige Beviser

derfor, der i det Folgende forekomme, kunne see deraf: at Forhold som "palpis

pcdiforniibus apicc spiuulosis" og ,,ehelis et iingvibus apice nigris," der passe paa

hele Slieglcii, erc benyttede til nogle Arters Diagnose.
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Forliold hos tlenne Slægt er aldeles uberort af tidligere Forfattere, og dog-,

som mig synes, af stor Vigtighed, ikke blot for Arternes Adskillelse, men

ogsaa for deres naturlige Gruppering: jeg sigter her især fil Forholdet

af de yderste Kjæbefodders Palpe og af Flagellum saavel hos de yderste

Kjæbeftidder som hos de tre forste Fodpar.

At til Slægtskarakteristiken er fojet et Bidrag til Udviklingshistorien

hos denne SlaBgt (Ugeledes tilforn uberort): er vistnok ganske i sin Orden.

Derimod kuiide del maaskee behove Undskyldning, at et Par andre ti-

foddede Kra»bsdjrs Udvikh'ng 6gsaa her er afhandlet 5 men Sammenligningen

mellem de tre fremstillede Former er ikke uden Interesse. Og desuden

veed man endnu saalidet Sikkert om Dekapodernes Udvikling, at man

vis(nok vil idlgive mit ForsSg paa at udfylde et Par Lakuner heri, om

man end træffer dette Forsog paa et Sted, hvor man ikke havde ventet

at finde det.

Det Lidet, som er anfort om Snyltedyrs Forhold til Hippolyterne

og om deres geografiske Udbredelse, erkjender jeg for meget ufuldstændigt;

ligesom det upaatvivleligt ogsaa, hvad det sidste Punkt angaaer, vil mod-

lage Modifikationer og Berigtigelser ved fremtidige Opdagelser: men det

tjener dog til at fuldstændiggjore Billedet af Slægten Hippolyte, saaledes

som det kan opfattes efter vore Kundskabers nuværende Omfang.

Den umiddelbare efter Artsbeskrivelserne fblgende Tabel over

Dimensionerne viser, at af hver Art (blot Hippolyte macilenta undtagen*)

nogle og fyrgetyve Udmaalinger ere foretagne**). Jeg har troet, at maatte

*) Afdt-nne Art Lap jeg blot iindersogt et, i det Kongelige JMuseum opbevaret. Individ,

og har altsaa ikke kunnet foretage den Sondcrlcinmelse, som er niidvendig til en

nojagtig IJdmaaling af Fodderucs Led o, s. v.

*) Egcnlligen har jeg af hver Art taget langt flere Udmaalinger, til Exempel af^S^laa-

leddene i andet Fodpars Haandrod, af Forholdet mellem i^ængdc og Brede af de

ydre Fdleres hiaddannede Vedhæng o. s. v.j men kun udvalgt disse for Tabellen.

Oftere har jeg udmaalt flere Individer af samme Art; derimod bar jeg kun af to

Arter givet begge Kjons Udmaalinger heelt igjennem Plads i Tabellen 5 af et Par

andre Arter har jeg blot optaget nogle faa Dimensioner af det eiie Kjon ved Siden

af den fuldstændigere Udniaaling af det andet Kjon.
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uncler];a$te mig^ delte temmelig- trættende Arbejde, især for at opnaae en

silsltrere og- grundigere Adskillelse af Arterne, dog ogsaa for at erholde

en Oversigt af Afvigelserne i de forslsjællige Organers Dimensioner indenfo^

Slægten. Istedetfor at lade Udmaalingen af hver Art flilge Artsbeskri-

velsen, har jeg anseet det for hensigtsmæssig'ere , at sammenstille alle

TJdmaalingerne i Tabelform, for saaledes at lette Oversigt og- Sammen-

lig-ning-; og' af samme Grund ere i Tabellen de nærmestbeslægtede Arter

stillede ved Siden af hinanden. Da Maalene for den allerstorste Deel

ere tagne under Mikroskopet ved Mikrometerets Bjælp, haaber jeg at

kunne antage, at de besidde en tilstrækkelig Grad af IVojagtighed.

At jeg, med Hensyn paa Afbildningerne, især har fremstillet

Analyser, og derimod næsten ingen hele Figurer, behover næppe Und-

skyldning 5 da de forste maa ansees for uundværlige til at give en tydelig

Forestilling saavel om Arterne som om Slægten 5 de sidste derimod, hvor

Arterne staae hinanden nær, ofte ikke ere af sonderlig Nytte.

Karakteristik af Slægten

Hippolyte

og almindelige Bemærkningei' over dens Formforhold.

Om denne Slægts Form i Almindelighed giver vor sædvanlige

Reje (Palæmon Squilla) en tilstrækkelig Forestilling. lovrigt ere nogle

Arter temmelig plumpe, andre langstrakte og smækkre. Deri stemme

næsten alle bekjendte Arter overeens, at Bagkroppen har et mere eller

mindre puklet Udseende (Tab. II fig. 36 og Tab. V fig. 99A), hvilkel
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beroer paa Formen af dens tredie Ring- og dennes Forbindelse med de

folg^ende Rinjje under en Vinfeel*). Hvad Storreisen angaaer, da ere de

fleste Arter temmeligt smaa, af 1" til 2" Længde, adskillige endog meg^et

under I"'. Kun en eneste Art (H. aculeata) naaer stundom en Læng^de af 5".

Læng:deforhoIdet af Cefalothorax**) til Bagkroppen er omtrent

som een til to, dog- med nog^en Fluktueren til begge Sider, hvilken især

afhænger af Pandehornets storre eller mindre Læng-de. Hos alle de fjorten

nedenfor beskrevne nordiske Arter indeholdes Cefalothorax mere end 2^

Gange i Totallængden, hos ingen mere end 3^ Gange.

Rygskjoldet (Tab. IV fig. 83) er hos de fleste Arter forsynet med Rygskjold.

en Kjol langs Middellinien af forskjællig Udstrækning: hos nogle Arter

plejer denne at indtage næsten hele Rygskjoldets Længde, hos andre kun

en storre eller mindre Deel fortil; i Reglen er denne Kjol forsynet med

et Antal fremadrettede Tænder eller Saugtagger. Men selv hos Individer,

henhorende til samme Art, er dens Udstrækning underkastet Forandringer,

ligesom den ogsaa snart fremtræder stærkere, snart svagere, eller endog

ganske forsvinder. Hos Hunnerne staae disse Forandringer tildeels i

Forhold til Graviditeten: jeg har saaledes hos flere Arter (til Exempel

hos H. turgida) iagttaget, at medens Rognmassen endnu var skjult under

Rygskjoldet, viste dette sig udspændt, stærkt hvælvet paa Midten eller

ligesom puklet, og med glat og glindsende Overflade; Kjolen var saa at

sige forsvunden, og antydedes blot ved Tornene. Men hos andre, hvor

Rognmassen allerede var afsat under Bugen, og hvor Rygskjoldet fiilge-

ligen ikke længer udspændtes deraf, viste dette en mat, paa langs uregel-

mæssigt furet Overflade; dets Pukkel eller Konvexitet var forsvunden; Kjolen

*) II. spiiiifi'uns slial, efter Milne-E<lv\~ards, gjore en Undtagelse herfra.

*) 1 den vedfijjede tabellariske Oversigt af Arternes Længdeforhold er Totallæugdcn

altid beregnet fra Spidsen af Pandebornet til Spidsen af det mellemste Halevedhæng;
Længden af Cefalothorax fra Spidsen af P.-indchornet til Alidten af Rygskjoldrls

bageste Rand; og Længden af Pandehornet fra dels Spidse til Ojestilkencs Rod.
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frenalraadtc derimod stærlst, og: fortsatte sig gjerne læng-ere tilbag-e paa

Rygslsjoldet end Tornene, stundom endog næslen Len mod Rygsltjoldets

bageste Rand *).

Rygskjoldets forreste Rand er altid**) forsynet med et eller flere

(indtil fire) Par Torne ; disse, hvis Spids er rettet frem, Isunne have Plads

tæt over Ojet (Tab. IV fig. 83 a), tæt under dette (Fig. 83, c) , omtrent

midt imellem dette og Rygskjoldets nederste Rand eller Siderand (Tab. I

fig. 2 c) og endeligen ved Foreningen af den forreste Rand med Side-

randen (Fig. 83, d). Konslantest hos denne Slægt ere Tornene under

Ojet, thi de savnes ikke hos en eneste af de fjorten nordiske Arter;

derimod er det meget sjældent at træffe to Par Torne under Ojet.

Hvor dette Forhold forekommer, opstaaer det overste af de to Par

derved , at Ojehulens ***) nederste Vinkel, der i Regelen er tem-

melig afstumpet og hudagtig (Fig. 83 b), uddrages til en stiirre

Længde end sædvanligt, og tillige bliver mere spids (Fig. 58 c) og

'*')~Paa Grund af det Ovenstaaende nicncr jeg;, at man hos mange Arter ikke kan

lægge stor Vægt paa Rygkjolens Udstrækning som Skjælneniærke, og at man maa opgive,

med MUnc-Edwavds at inddele Hippolyterne i tre Grupper efter dette Forhold.

Jeg nægter ikke, at der gives Arter, hvor Rygkjolen altiå synes at indtage næsten

hele Rygsitjoldets Længde (blandt de nordiske liorer ll.Sowcrbei til denne Gruppe);

og andre, hvor den altid synes at mangle (dette er niaaskee Tilfældet med il. smarag-

dina). Alen hos mange Arter viser Forholdet sig saa utydeligt og ubestemt, at man
er i Tvivl om, til hvilken Gruppe man skal henfdre dem. Hos H.turgida, Fabricii,

Phippsii o. s. v. har jeg snart fundet Kjol paa den forreste Deel af Rygskjoldet,

snart savnet den. Ilos U.Gaimardii indtager Hjolcn snart kun den forreste Halvdeel

af Rygskjoldet, snart næsten den hele Længde. II. borealis horer efter Milne-

Edwards til den Gruppe, som mangler Rygkjiil, medens Owen om Rygskjoldets

forreste Halvdeel bruger Udtrykket "subcarinato,, j og virkeligen findes hos denne

Art oftest en Kjol, skjondt ikke skarp som hos de Heste andre Arter, men noget

bred og afrundet og almindellgen viden Tænder. Jeg troer, at man saa meget

hellere kan opgive denne Inddelingsgrund, sum jeg i dctFolgende skal vise, at der

gives andre, der ikke lade Tlads for Tvivl og Usikkerhed.

) Idetmindste er ingen Art mig bekjendt, hvor de ganske savnes.

*) For Kortheds Skyld kalder jeg her det halvmaanedannede Udsnit af Rygskjoldels

Rand ved Ojrts Rod Ojehulen , uagtet Talen her naturligviis ikke kan være

om nogen egentlig Ojchiile.
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haard*). Dernæst ere Tornene ved Foreninjyen af forreste Rand

med Siderandene de Iiyppig-ste (de mangle blandt de nordiske Arter fcun

hos H. smarag'dina), men delte Par har i Reg-elen Lun en mejjet ring-e

Sliirrelse. — Et Par Torne over Ojet forekommer hyppigt, to Par (det ene

lidt nedenfor det andet) derimod sjældent. Da Antallet af Torneparrene

saavelsom deres Stilling, efter min Erfaring, er aldeles konstant inden for

hver Art, derimod inden for Slægtens Grændser frembyder en ifelse ringe

Vexel: saa synes de at afgive et meget fortrinligt Hjælpemiddel til Ar-

ternes Adskillelse og Inddeling i Grupper (der vel ikke blive naturlige,

men lette Arternes Bestemmelse).

Det fra Midten af Rygskjoldets forreste Rand udgaaende Pande- Pandeliorn.

horn (Tab. IV lig. 83, 81 o. s. v.) er, i Almindelighed talt, af samme

Beskaffenhed som hos de (ivrige Palæmonia (med Undtagelse af Slæg-

ten Rhynchocinetes). 1 Regelen er det sammentrykket, knivdannet,

forsynet med et Antal Tænder baade paa overste og nederste Rand

og med en ophiijet Linie langs hver Side (Tab. II fig. 45), som ud-

gaaer fra den inderste Ojevinkel, fortsætter sig lige til Spidsen af det,

og tildeels giver det en treægget Form ved Roden. Dog vise de for^

skjællige Arter megen Uovereensstemmelse i Pandehornets Sliirrelse,

Form, Tandantal o. s.v., og, saavidt mig bekjendt, er der i denne talrige

Slægt ikke to Arter, hvis Pandehorn ere ganske eensdannede. Det vilde

altsaa næsten ene kunne tjene til Arternes Adskillelse, dersom det ikke

tillige frembiid temmelig betydelige Forslgælligheder indenfor samme Art i

Form, Retning, Tandantal o. s.v.**). Disse Forskjælligheder have upaatviv-

leligt deres Grændser, og ved Understigelse og Sammenligning af et stort

Antal Individer maa disse rimeligviis kunne bestemmes, og det for hver '

) Da den saaicdcs fremkomne Torn doj; liaade i Form og Fastlied er noget forslyællig

fra de egentlige Torne, henregner jeg den ikke i Diagnoserne blandt disse.

*'*') Sammenlign til Exempel, med Hensyn til Foranderligheden af Tændernes Antal,

livad nedenfor anfurcs herom hos H. (i.tiraardii.

f'id. Sel, naturvid, og mrtlhem, Afk. IX DtcU ^6
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Art Ejendommclig-e opfattes. Men, selv naar Cjet har opfattet dette, ogp

med Silslserhed i alle Tilfælde gjenkjender det, vil det ikke altid \ære let

at meddele Andre det i korte og- bestemte Ord. Uagtet^ altsaa Pande-

hornets Beskaffenhed afg^iver et fortræffeligt Hjælpemiddel til Arternes

Adskillelse; saa kan det dog knn benyttes med Sikkerhed i Forbindelse

med andre Skjælnemærker.— En Omstændighed, som endnu maa mærkes,

er, at Hippoljterne fodes uden Pandehorn*), og- at dettes Udvikling ikke

altid synes at gaae jævnsides med de andre ydre Organers**).

ojnene. Ojnene ere korte og hos det storste Antal Arter af en temmelig

cylindrisk Form, idet de ikke tillage betydeligt i Tykkelse mod Enden.

Oos enkelte Arter finder dette imidlertid Sted (hos H. gibba og maci-

lenta), og denne Særegenhed synes da at kunne benyttes som Hjælpemiddel

til Adskillelsen af nærstaaende Arter***).

Inderste De inderste Folere (Tab. II fig. 47, Tab. III fig. 71) dannes af
Jh'olcrc

et Skaft og to Svijber. Skaftet (fig. 71 abc) er almindeligen kortere

end begge eller dog den ene afSvoberne (imidlertid findes ikke faa Und-

tagelser fra denne Regel), og bestaaer aftre Led. Grundleddet (fig. 71 a),

som er det længste — altid idetmiudste saa langt som begge de folgende

Led tilsammentagne, og ofte dobbelt saa langt som begge tilsammentagne

— har en bred, temmelig fladtrykket, langstrakt fiirkantet Form 5 den

indre Rand almindeligen besat med Borster; en temmelig lang og stærk,

noget opadrettet Torn i Enden af den ydre Rand; og udsender altid fra

Roden af den ydre Rand et meget stort, fladtrykket, tilspidset og pig-

) See nedenfor under Udviklingshistorien.

**) Sammenlign, hvad under litppolytc aculeata hemærkes. Endnu vil jeg her tilfoje,

at de fire meget nærstaaende Arter: H. prideauxiaua Leach, H. Aloorii Leaeii, H.
viridis Otto, H. varians Milne-Edwards, der blot ere adskilte efter Pandchornets

Tandantal (og tildeels efter en ubetydelig Forskjæl i dets Længde): ikke synes mig
at kunne ausees for vel begrundede, for Grændsen for Pandehornets Forander-

lighed hos dom er nærmere bestemt. Det er idetmindste tænkeligt, at de ved nojcre

Undersogelse kunde findes at udgjore to, ja maaskee endog kun en eneste Art.

***) Jeg har saaledes fundet det nodvendigt at gjore Brug af denne Omstændighed, for

at adskille IJ. Gaimardii og H- (it'bhn fra hinanden.
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dannet Vedhæng (fig-. 71 aO^ Dette er idetmindsfe af Grundleddets Liængdo,

men oftest læng^er, undertiden i en betydelig: Grad, til Exempel Los //.

Soiverbei (Tab. II fig*. 47). Da ilslte blot dets Længdeforhold er noget

afvexlende, men stundom ogsaa Formen af dets bredere, bladdannede Rod-

deel, vil det maaskee i enkelte Tilfælde kunne give et Bidrag til Adskil-

lelsen af nærstaaende Arter. — Skaftets andet Led (fig. 71 b) er kort,

næsten lige saa bredt som langt, skjondt alleroftest længere og ingensinde

kortere end tredie Led
5
paa den indre Rand har dette Led gjerneet Par

Borster, i Enden af den ydre en lang- og stærk Torn. Ogsaa det meget

korte tredie Led har i Enden en Torn, som strækker sig: ud over den ydre

Sviibes Rodled. Den indre Svobe (fig-. 71 d), der tillige ligger noget

lavere end den ydre, er tynd o^ traaddannet eller gradeviis tilspidset, og

i de allerfleste Tilfælde længer end den ydre, ligesom den ogsaa bestaaer

af flere Led. Leddenes Antal saavel i denne som i den ydre Svobe er

ikke uden al Værd som Adskillelsesmiddel mellem nærstaaende Arter, naar

man erindrer at sammenligne Individer af omtrent ligeSlorrelsej da An-

tallet voxer med Dyrets Væxt. Den ydre Svobe (fig. 71 e) er altid meget

tykkere end den indre, og- bestaaer almindelig'en af to meget tydeligt adskilte

Dele: en tyk Roddeel og* en meget tyndere og: flere Gange kortere Ende-

snært. Hos en eneste Art (ff. microceros) er Hannernes Svobe tyk i

hele Længden, saa at man ikke kan skjælne mellem Roddeel og Ende-

snært; og^ hos en anden [H. borealis) er Endesnærten ikke betydeligt kor-

tere end Roddelen. Med Hensyn til den nærmere Beskaffenhed af den

tykkere Roddeel kan bemærkes, at den almindeligen er mere eller mindre

fladtrykket, altsaa ikke af cylindrisk Form, men af storre Brede end

Tykkelse; endvidere at dens overste Flade eller Rygflade er konvex, den

nedadvendte derimod noget konkav eller udhulet og- tæt bedækket med blode

Haar af forskjællig Længde, der danne ligesom en Kost eller Rorste*).

*) Uagtet de nærstaaende Slægter, Palæmon, Pandalus, Rhynchocinetes o. s. v. ogsaa

have Borster i storre eller mindre Antal paa den underste PJadc af dette Redskab,

Ee*
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Vflcrsjc De yderste Folere (Tab. IV figp. 86) Lestaae af åen egentlige Foler

(abcfle) og: dennes hladdannede Fedhæng (f), og den fijrste ijfjen afSfcaft

(abcd) og: Sviibe (e). Skaftet er fireleddet: Grnndleddet (a), som er kort

men meg-et bredere end de folgende, og" fra sin ydre og' ovre Ende ud-

sender del bladdannede Vedhæng-, fra den indre og" nedre de folgende

Led, bar en meget uregelmæssig Form, er sliraat afsbaaret indefter og

nedefter, og- viser i Enden af den ydre Side to stærise Torne*), mellem

bvill;e det bladdannede Vedhæng bevæger sig; andet Led (b) udgaaer, som

bemærliet, snarere fra den indre Side af Grundledet end fra Enden af delte;

det er hort, og har, naar det sees ovenfra, en noget triangulær Form,

fordi det i begge Ender er shraat afskaaret, og Afshjæringslinierne stode

sammen med hinanden i den ydre Rand; seet nedenfra viser det nogen

Tilnærmelse til det Cylindriske. Tredie Led (e) er næsten rudimentært,

af hojst uregelmæssig Form, og synes derfor Isun tildeels at udgaae fra

andet Led, tildeels derimod fra Grundleddet. Fjerde Led (d) er længer

end noget af de foregaaende (meget længer paa Rygfladen end paa Bug-

fladen paa Grund af den nederste Deels shraa Tilhæftning), cylindrisl;,

sltjondtlidl hrummet og uregelmæssigt. Syoften er meget lang, og bestaaer

af mangfoldige smaa Led: jeg har imidlertid Isun meget sjældent**) fundet

Sviiben hos nogen Art af Slægten Hippolyte at være længer end (eller

blot lig med) Dyrets Totallængde fra Spidsen af Pandehornet til Enden

af mellemste Halevedhæng.

Det bladdannede Fedhæng er altid noget længer end Folernes

Skaft, i enkelte Tilfælde vel endog dobbelt saa langt (hos H. smaragdina

har jcfj dog ikke hos de Arter, jeg har haft Lejlighed til at undcrsoge, forresten

gjenfundet et analogt Forliold af den ydre Sviibe: ingen Adskillelse af en tykkere

Koddcel og en tyndere Spids, ingen lignende Udvidelse i Breden o, s. v.

*) Den ene af disse Torne afstumpes dog hos nogle Arter (til Exempel II. Gaimardii),

og bliver til en blot Knude eller Freniragning.

*) Kun hos II. niirroccros; men da Pandehornet hos denne Art ogsaa forsvinder, eller

dog er uirget lidet, kan den na.'|>pe betragtes som en Undtagelse.
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Kr.)? ojy bedælslser Enden af (]eUe aldeles; dels Form er lang'stral;t, i

Enden sfumpt afrundet; den indre Rand mere eller mindre udbujyet,

tæt besat med Borster (lijj^snm og-saa Enden); den ydre lijje, i Spidsen

uddrajyet til en lanjj" og" stærl; Torn; saavel Overfladen som Underfladen af

Vcdhæng-et vise to tydelig-e Læng-deltamme; den indre Deel af Vedhæng-et

or mere tjnd og- liudag-lig-, den ydre er tylskcre, liaardere, mere hornagtig'.

De ydre Folere synes just ihke at kunne yde nog-en betydelig- Hjælp til Ar-

ternes Adskillelse, da deres Formforhold næsten gjennem alle Arter vedli-

g'eholder sig- uforandret, eller dog- hun ubetydeligt forandres. Maashee kunde

dog- Svobens relative Læng-de og Ledantal benyttes, dersom det ikke var

saa sjældent, at træfle Individer, hos hvilke dette Redskab er bevaret i

sin Fuldkommenhed, og- dersom ikke desuden Tællingen af Leddene var

meget mojsommelig paa Grund af det store Antal. Bedre Skjælnemærker

Isunde muligen hentes for Vedhængels Form, Forholdet af dets Brede

til dels Længde, Fremragningen af den ydre Rands Endepig, sammen-

lignet med Fremragningen af Vedhængets afrundede Enderand o. s. v.

Borstebeklædningen langs Enderanden og den indre Rand er hos unge

Individer længere og tættere end hos ældre, ja forsvinder hos disse sidste

vel endog paa nogle Steder ganske; hvorfor dette Forhold enten slet ikke

eller kun med Vaersomhcd kan benyttes.

Kindhakkerne (Tab. I fig.3, 14, *23, Tab. II fig. 49 o.s.v.) ere Kindbakfcer.

slore og stærke; imidlertid er hos de mindre Arter den nederste Halvdeel,

eller en endnu storre Deel, meget tynd og hudagtig og kun den overste

Deel hornagtig. Den egentlige Kjæbedeel danner gjerne en ret Vinkel

med den langstrakte Roddeel, er i Enden almindeligen skraat afskaaret, hvor-

ved en stor, lidt honkav, og tillige noget ujævn Tyggeflade opstaaer, hvis

Rand oftest viser adskillige Indsnit, og er væbnet med endeel Borster og

Torne, tildeels af en særegen Struktur. Fra Vinkelens Toppunkt opstiger

i noget skraa Retning indad en temmelig kort og tynd, stærkt sammen-

trykket Deel (fig. 23 a), hvilken ender med et forskjælligt Antal Tænder
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(almindellgen fire). Tæt ved denne sidste Deel bajy dens Rod er lios

næsten alle Arter (ene H. smarag'dina gjor blandt de mijf belsjendte Arter en

Undtagelse) hæftet en liort, temmelijy plump, toleddet Palpe (fig-. 23 b), hvis

Endeled oftest er længder end Bodleddet, og^ saavel paa Spidsen som paa en

Strækning" af den indre og- ydre Band forsynet med mange lange Borster.

Læber. Overlæben (Tab. IV fig. 93) er af rundagtig Form med lidt

slorre Brede end Længde, og har en temmelig lodret Stilling; hele dens

Omkreds indeslutfes afen lidt ophojet, hornagtig Band eller Bort; forresten

er den meget stærkt hvælvet, og deles ved en temmelig skarp, hornagtig

Længdeljjol i to ligestore Halvdele; ved en anden, noget mindre stærkt

fremtrædende Kjiil, hvis Betning er paatværs, eller som danner rette Vinkler

med den forslomtalte, deles den endvidere i en ovre og en nedre Afde-

ling, hvilke dog ikke have lige Storrelse: den iivre Deel er noget mindre

end den nedre. De fire F'elt eller Mellemrum, som indesluttes af de

ophojede Hornrande, ere temmelig tynde og noget hudagtige.

Underlæben (Tab. IV fig. 94) bestaaer af to, blot ved Boden for-

bundne Dele, der tilsammen næsten have Form af en Cirkelhalvdeel, og i

hele deres Udstrækning ere temmelig bliide og hudagtige. Enhver af de

to Halvdele er ved Furer adskilt ligesom i Led.

Forste Par Det forstc Par Ejæber (Tab.l fig.2i, Tab. IV fig. 88) bestaaer af

^^ ^'^'
tre Dele, en nederste (fig. 88 a), mellemste (b) og yderste (c). Den mel-

lemste Deel (b), der har en noget kolledannet Form, og hvis inderste Band

gjerne er tæt besat med overmaade stærke Torne, blandede med korte

Saugborster (ligesom ogsaa den overste Band og den inderste Deel af

den nederste eller bageste Band ere væbnede med Saugborster eller Fjer-

biirster), kunde maaskee betragtes som Palpen, Den yderste Deel (c"),

der paa Midten er stærkt krummet næsten til en ret Vinkel, og i Enden

mere eller mindre tydeligt synes at dele sig i to smaa Grene eller Flige*),

*") Det har aldrig villet lykkes mig, fuldkomment at adskille disse to Grene fra hiit-

aiidcn,- Delingen indskrænker sig altsaa miiligen blot til Udsnittet i Enden, og den

tilsyneladende Adskillelse grunder sig kanskcc blot pna en Hudfold,
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hvilke bære et Par Saiigborster af middelmaadig* Lænjyde: maa maaskee

betrag^tes som Svoben; Spor til Ledinddeling' har jeg* ikke bemærket hos

den. Endelig ligge nedenfor de omtalte to Dele en tredie (a), der er

temmelig lost forbunden med de andre, saa at den let adskilles eller

losrives fra disse; den danner to Vinkler, eller har S form, da dens

yderste Ende er bojet tilbage, den inderste frem ; denne sidste er tilspidset

og i Enden saavelsom paa en Deel af den forreste Rand (ofte ogsaa paa

den bageste) beklædt med Borster; denne Deel synes at maatte udtydes

som den egentlige Kjæhedeel.

Andet Par Kjæher (Tab. I fig. 4, Tab. IV fig. 89) synes at frem- Andet Par

byde nogen Vansltelighed i Forklaringen af de enkelte Dele. De egent-

lige Kjæber dannes her af to smaa Hornplader (lig. 89 a og b) , som

ligge meget tæt op til hinanden, men ved Præsuing vise sig adskilte i en

stiirre eller mindre Strækning: de ere bredere i Enden end ved Roden,

skraat indadrettede, deres Enderand besat med mange Borster (S«M^fc6V*<«'*).

Tæt nedenfor den nederste afdisse to Plader ligger en meget mindre (c),

der næsten har samme Form og BeslsafTenhed, kun at dens Borster ere

meget længere, og almindeligen vise Form af Fjere; maaskee bor den

henregnes til Kjæbepladcrnes Roddeel (f). Udenfor Kjæbepladerne ligger

el langstrakt, tilspidset Redskab (d, og stærkere forstorret under Præsning

d*), der almindeligen er meget bredere ved Roden, og mod Spidsen plud-

seligen indknibes, men derimod ikke viser ringeste Spor til at bestaae af

af mere end et Led eller Stykke; det maa saavel efter Form som Belig-

genhed holdes for Palpen. Det ender med et Par Borster (almindeligen

Saugborster) , og udsender ligeledes gjerne et Par Saugborster fra den

indre Rand mod Enden; langs den storste Strækning af den ydre Rand

viser det oftest en Mængde Fjerborster. Udenfor de omtalte Dele ligger

et meget storre, langstrakt-faalvmaanedannet Redskab (e), som langs alle

) Det vil sige: Borster, som langs begge Rande ere væbnede ligesom med Sang.

tænder, og saaledcs hver for sig danne et Klags Sang.
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sine Rande, saavidt de ere frie, er tæt besat med Fjerborster, og hvis

overste Ende oftest er afrundet, hos nogle Arter derimod næsten lij;e af-

skaaren (Tab. II fig. 55). Dette Redskab maa betragtes som Flagellum.

Den Roddeel (f), hvorved disse Kjæber fæste sig til Legemet, er meget

blod, med Undtagelse af en noget krum Stribe (g), der begrændser den

forneden, hvilken er hornagtig.

Fiirste Par Det forste Par Kjæhefoilder (Tab. IV fig. 90) bestaaer af tre Ho-

fodder. veddele, den egentlige Kjæbe (a-b), Palpen (c-d) og Svoben (e-e'). Grund-

leddet af Kjæben er kort, bredt (ahnindeligen af storre Brede end Længde),

for den storste Deel ganske hudagligt; kun hos store Exemplarer af de

storre Arter er den inderste Rand (a') hornagtig, og hæver sig i Vejret

over den (ivrige Deel af Leddet; denne Rand er tillige tæt besat med

Borster. Endeleddet (b) er mere hornagtigt, ofte af noget storre Længde

end Brede, den indre Rand lige, stærkt besat med Borster, Enden af-

rundet, ligeledes tildeels forsynet med Borster. Palpen synes ikke at

danne nogen Ledforbindelse med Hjæbedelcns andet Led, men at udgaae

umiddelbart paa den ydre Side af dette som en blot Fortsættelse 5 den be-

staaer af to Grene, der udsendes fra en fælles Grunddeel eller Grundled:

den indre Green (c) er allid meget kort, toleddet eller sjældent tre-

leddet, besat med mange Borster, der udgaae fra andet Led især mod

Enden og fra forste Leds indre Rand; den ydre Green (d) er idetmindste

dobbelt saa lang som den indre, mod Roden (den forsle Trediedeel eller

Fjerdedeel) bred, pladedannet, i den ovrige Strækning tynd, sammentrykket

fra Siderne, liniedaunet, i Enden tilspidset; denne tilspidsede Endedeel er

ved Afsatser ligesom deelt i et (forskjælligt) Antal Smaaled, fra hvilke

Fjerborster udgaae; paa den pladedannede Roddeel er ligeledes hele deu

ydre Rand tæt besat med Fjerborster. Svoben bestaaer af en stor, flad,

tynd, meget blod Hudplade (e og e')» der ved en lille Indbugtning mod

Midten af den ydre Rand gjerne viser sig ligesom afdeelt i to mindre

Sække eller Plader.^



22'>

Det andet Par Kjæhcfodder (Tab. IV fi(f. 91) bestaacr af en ure- Amlrt P.ir

g-elinæssig-t fiirltanlet, bred men Itort, Grunddeel, fra hvilken Kjæben ud- cK!^,

gaaer mere indvendiijt, Sviiben med de rudimentære Gjæller udvendi<ft.

Itjæben (a) beslaaer af fem LeJ, og- udsender desuden fra den ydre Side

af fiirste Led en lang Palpe; Kjæbens Form kan sammenlig-nes med en

Oxe, hvis Skaft; er krummet. Forsle Led er lang-s den indre Rand tæl

besat med Borster, og- viser paa den ydre Band en fremtrædende Knude,

fra hvilken Palpen udg-aaer; det er af nog-et ureg^elmæssig- Triang-elform,

bredere i Enden end ved Boden , med en stærkt fremrag-ende Kam paa

den udadvendte Flade; andet Led kortere og- tyndere end fiirste, bojet

nog-et indad mod Leg-emets Middellinie; tredie Led har Triang-elform, og-

er rettet g-anske indad, saa at dets Enderand bliver aldeles vertikal; de tre

forste Led danne Oxens Skaft, fjerde og- femte Led tilsammen derimod

Bladet; fjerde Led er det storste af Leddene og femte Led udgjor blot

en smal Strimmel eller Bord, der beklæder den nederste Deel af fjerde

Leds indre Band ; fjerde Led er mere end dobbelt saa bredt som tredie,

og er hæftet saaledes til dette, at det med omtrent Halvdelen af sin Brede

rager frem nedenfor delte; den forreste Band af fjerde Led udsender

gjerne nogle lange Borster, ligesom den frie Deel af den indre Band

udsender en Mængde Borster og stærke Torne, blandede mellem hver-

andre; den indre Rand af femte Led er meget tæt besat med Torne, der,

ligesom Tornene paa Qerde Led, i Banden ere saugtaggede eller tandede.

Palpen (b) er lang (ofte næsten dobbelt saa stor som Kjæben), uden egent-

lige Led, med mindre de temmelig ulydelige Afsatser i Enden, hvorfra

endeel lange Fjerborsler udgaae, skulle ansees som saadanne. Svoben

(Flagellum) er en hvid, oval Plade (fig.91 c), paa hvis ovre eller forreste

Band nogle smaa Gjælleblade (fig. 91 d) ere anbragte. I Antal , Form

og Stilling vise disse endeel Afvexlinger (Tab. I fig. 16, a. Tab II, fig.

34, b, b', b" o. s. V.

ftrf. Sd. naturvid, og mnthem. Ap*. IX Deel. F f
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1 redic Par j)e yderste Kjæhefodder (Tab. IV fig. 92) ere foddannede, smalle
Kjæbc-

,

fodder. Og" nog-et fladtr^kkede, bcstaaendeaf fire Led, af hvilke det forste næsten

altid (kun H. sniarag:dina gjor Undtag'else herfra) paa den ned- eller udad-

vendte Flade bærer en lille Svobe (fig-. 92, a), det andet oftest ved Roden

af den ydre Rand er forsynet med en Palpe (Tab. I fig^. 7 a). Kjæbefod-

dernes forste Led er altid særdeles lidet, af storre Brede end Læng'de,

af fiirkantet, nog-et uregelmæssig Form, paa den indre Rand forsynet med

lo stumpe, haarbesatte Knuder, paa den ydre med en spids, bag^udrettel

Knude eller Torn, fra hvilken den lille Svobe udg-aaer. Svohen læg-ger

sig- tværs over Leddet (men er næppe mere end halvt saa lang: som dette er

bredt), og- optajjes i en eg-en Rende eller Kanal (fig-92x0j Spor til Led

viser den ikke; af Form er den lang-strakt, hniedannet (omtrent 7-8 Gang-e

saa lang- som bred), i Enden forsynet med en lille opadkrummet Krog- eller

Hag-e, som dojf er blod (ikke hornag^tijj), og^ ender afrundet (fig:. 92 y)^

Svobens nederste Rand er oftest næsten i hele Længden besat med en

Mængde lang-e, grove Borster, hvorimod den overste Rand kun viser faa

Spor til Borster. Hos nogle Arter har jeg- fundet Borsterne af almindelig

Form (til Ex. hos H. aculeata), hos andre Qerdannede (til Ex. hos H. So-

werbei); deres Antal synes at være forskjælligt hos de forskjællige Arter. —
Kjobefoddernes andet Led er mejjet langet, almindeligen det læng^ste (kun

hos to Arter har jeg: fundet fjerde Led lig-esaalangt, og- hos en eneste —
H. mulila — har jeg- troet at finde fjerde Led ubetydeligt læng:ere end

andet) 5 skjondt Hniedannet, er dets Form tillige noget uregelmæssigt, Sfor-

migt bojet j den opad eller mod Dyret vendte Flade er ved Roden dybt

indhulet (for at give Plads for det andet Par Kjæhefodder) omtrent i ^
eller ^ af Længden, og Leddet bliver derved kolledannet; saavel langs

den indre som den ydre Rand ere endeel smaa Borster anbragte^ den sidste

ender desuden med en fremragende Spids. Palpen (Tab. I fig. 7 a), som

hos de fleste Arter (ti blandt fjorten) udgaaer fra en Knude ved Roden af

dette Led, er temmelig lang (over Halvdelen eller vel endog |^ af Leddels
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Længde), tynd, traadformet, og ender med et Antal meget lange Fjer-

borster. Hvor Fjerborsterne udg^aae, viser den Afsatser eller en Indde-

lings i Smaaled, skjondt nog-et mindre bestemt. Tredie Led er lidt smal-

lere og meg'el Ijortere end andet; det indeholdes almindeligen tre fil fem

Gang-e i deltes Længde (hos H. smarag-dina Itun lidt mere end toGang'e);

i Enden er det paa den ydre Flade halvmaaneformigt udskaaret; dets

Sider ere gjerne tæt besatte med Borster. Fjerde Led er i Reg-elen lidt Isor-

tere end andet, lig-e, liniedannet, i Enden afrundet; paa Siderne er det besat

med en stor Mængde Borster, og i Enden med et Antal sorte eller brune

Torne. Borsterne indtage i storst Mængde den ydre Rand, dernæst den

indre; dog ogsaa paa begge Fladerne findes en Deel; de ere anbragte lige-

som Itnippeviis eller i tætstillede Tværrælslser. Tornene omgive Enderan-

den halvmaaneformigt (almindeligen 6 eller 7 i Tallet), dog findes ogsaa

nogle faa indenfor Randen mod Enden, paa Leddets mod Kroppen

vendte Flade.

De fem Par Fødder bestaae hver af syv tydelige og bestemte Led, Fo«ide'"e.

af hvilfee de tre forste i Regelen ere de korteste, fjerde og sjette Led

de længste*). Kloen temmelig kort, almindeligen med sort Spids, und-

tagen paa andet Fodpar. Forste Led er altid meget tykkere og stærkere

end de folgende, og, ligesom ogsaa andet, af en meget uregelmæssig, for-

drejet Form. Tredie Led viser altid paa den mod Dyret indadvendte

Flade nær Roden en kort Tværstribe, som om det bestod af to sammen-

smeltede Led. De to forste Fodpar ere forsynede med Saxe (eller, om

man hellere vil kalde det saaledes, med en Ilaand med to Fingre); de

tre bageste ende derimod blot med en simpel Klo.

Forste Fodpar (Tab. IV fig. 95) er af en temmelig trind eller cy- Forste

lindrisk Form, og har forholdsviis den stærkeste Bygning, men er tillige '**'"*

det korteste, i Almindelighed ikke af sonderligt mere end de fblgendes

halve Længde. I Totallængden indeholdes det altid mere end tre Gange,

*) Andet Fodpar gjor imidleitid en Uudta{>else lia denne Regel.

Ff*
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sædvanllg^t iiog-et over eller under fire Gang-e, sjældent fem Gang'C eller der-

over. Flos de fjorten nordiske Arter er Grændsen for Forholdet paa den ene

Side 3^ (hos H. pttsiola, der forholdsviis har dette Fodpar storst), paa

den anden Side 6^ (hos //. smaragdina, der iidmærker sijy ved disse

Fodders Korthed*). Hos næsten alle Arter findes en lille Sviibe anbrajfl

paa den ydre Side af Grundleddet ved dettes Rod (af de mig: bekjendte

Arter er //. smaragdina den eneste, som mang'ler den), hvilken i Form,

Storrelse og^ Beskaffenhed aldeles lig-ner den paa de yderste Kjæbefodder

(fig-. 9oa); dens Spidse er rettet bagud, deus Rod fremad. Dette Fod-

pars to forste Led ere i Enden lig-e afskaarne, og- have saaledes en fiir-

kantet Form, men dog-, som bemærket, uregelmæssigst og knudret. Tredie

Led er skraat afskaaret, af megen uregelmæssig Form, med flere stærkt

fremstaaende Kamme. Fjerde Led nærmer sig temmelig meget til den

cylindriske Form, og er i Enden næsten lige afskaaret Femte Led har

næsten Hjerteform, da det er tykkere i Enden end ved Roden, og Ende-

randen desuden er emargineretj dette Led viser mod Enden af dets ovre

Flade indad en dyb Indhuling (fig. 9aA*), i hvilken en Række tykke,

korte Borster ere anbragte, og Indhulingen ender indvendigt og fortil med

en smal men dyb Kanal; bag Indhulingen viser Leddets Flade adskillige

Tværrækker af Borster. Haanden er langstrakt, temmelig triml eller cy-

lindrisk, uden Torne eller Kamme; indvendigt ved Roden har den et

dybt Indsnit eller en Rende, der ligesom er en Fortsættelse af den nys-

omtalte Kanal hos det foregaaende Led. Fingrene ere kortere end Haan-

den, indbyrdes omtrent lige lange (Tommelen lægger dog sin Spids ud

over den ubevægelige Fingers Spids), noget krummede, indvendigt skee-

formigt udhulede, og ende hver med et Par Kroge eller Tænder, der

vise langs begge Randene et Par Knipper af tykke, korte Borster.

*) Den vedfdjcde tabellariske Oversij;t af Uciinaalirigcrne angiver iovri^t Forholdet for

rulivcr Art.



229

Formen af delte Fodpar viser iiivrig't saa stor Overeensslcmmelse

{fjennem hele Arfsræl;I;en, at man Iklie tan liaabe, fra dette at hente stor

Hjælp til Artsadslullelscn. Ogsaa den relative Længde Laa kun i meget

enkelte Tilfælde benyttes, til Exempel hos H. smaragdina.

ji^ndet Fodpar (Tab. ly fig. 96) udmærker sig ved sin langstrakte, Andet
Fodpar.

Spæde Form, og er hos næsten alle Arter (tolv blandt de her beskrevne

fjorten) forsynet med en lille, bagudrettet Svobe ved Grundleddets Rod

paa den ydre Side (fig* 96, a), ganske af samme Form og Forhold som

de to ovenfor omtalte. Dette Fodpars Længde kan i Regelen siges at

indeholdes 2^ til henimod tre Gange i Totallængden: hos en eneste

Art (//. microceros) er det saa langt, at det kun indeholdes to Gange i

Tolallængden; hos en anden {_n. smaragdina) saa kort, at det ikke engang

ndgjor^ af Dyrets Længde. Tredie Led (jc) er af en sammentrykltet Form

(de fblgende Led mere cylindriske), i Regelen kun lidt kortere end fjerde

Led*), og altsaa forholdsviis meget længer end tredie Led hos alle de

andre Fodpar. Ogsaa femte Led eller Haandroden viser et meget afvi-

gende Forhold, idet det er meget langt (det længste af alle Leddene), og

altid udgjor mere end -^ af Fodparrets hele Længde. Det frembyder end-

videre den Mærkelighed, at det er deelt meget tydeligt**) i et vist Antal

Smaaled. Dette Antal er hos de allerfleste Arter syv (hos tolv iblandt de

ijorten nordiske Arter)^ dog forekomme ogsaa Arter, der vise et andet

*) Hos en eneste Art (ff. smarngdinn) liar jeg fundet Ijcrde Led dobbelt saa langt

som tredie, hos et Far Arter derimod tredie og fjerde Led af lige Længde.

) Hos alle nordiske Arter, og hos alle undersiigte Individer af disse Arter, har jeg

fundet denne Inddeling saa tydelig, at mnn ikke paa nogen Maade kunde nære Tvivl

om Smaaleddenes Antal, Udstrækning eller Form. Jeg bemærker dette, fordi Milne-

Edwnrds aaiorer (IMst. des (.rust. II, 371) om sin//, varians, at den har Haandroden

deelt i "trois ou quatre segniens pcu distincts." iUaaskee har den angivne Utyde-

lighed været tilfældig hos det undersogte Individ: at den skulde være egen for

Arten, forekommer mig mindre troligt, skjiindt samme Forfatter rigtignok om en

anden Art (//. tenutroslris) anfurer, at den har Haandroden deelt i ilcre Led, uden

at angive noget Tal; og om en tredie Art (0. scrrata) udtrykkeligt siger: u'ayant

pas le carpc distinclement annelé.
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Tal: U. niuliln har Dæmllgr 6 Led 0{j //. smaragdina (Tab. I fi{y. 9 a)

feun tre*). Samme Art viser stådiget det samme Antal Led, og" saalcdes

har jeg til Exempel hos de Arter, hvor syv angives som det regelmæssige

Antal, aldrig fundet sex eller otte Led**) o. s. v. Efter min Meninjj af-

g^iver Leddenes Antal derfor et meg-et paalideligt Artssfcjælnemærlse, hvis

Brugbarhed imidlertid indslsrænkes betydeligt derved, at det hos det storste

Antal Arter (idetmindste hvad de nordiske Arter angaaer) uforandret er

syv. For denne Uforanderlighed i Tallet har jeg^ haabet at Isunne finde

Erstatnings i Foranderligheden af Smaaleddenes indbyrdes Længdeforhold,

og" jeg har derfor udmaalt dem hos alle nordiske Arter under Mikroskopet

ved Mikrometerets Hjælp***). Men det har ikke hidtil villet lykkes mig,

derfra at hente nogen Hjælp til Arternes Adskillelse j thi nogle af disse

Læng-deforhold ere saa foranderlige indenfor samme Art, at man næppe

finder to Individer, hvor de ere eens, ja næppe finder dem g-anske lige

paa hojre og* venstre Fod af samme Individ****); andre Forhold ere

derimod saa konstante, at de gjælde for alle Arter med syv Smaaled i

Haand roden. Næmlig:, tredie Led er altid det længste; syvende Led er

det næstlængste, og- stemmer gjerne nær overeens med ^'erde; andet

) Med Hensyn til fremmede Arter maa lier mærkes, at 3/i7ne-Erfii'rtrrf* angiver Haand-

roden hos U Brullei og //. ensifera som toleddet, hos H. viridts treleddet, hos //.

varians off spinicauda tre- eller lirelcddet. Hos H. murmorata er Haandroden deelt

i "une douzaine d'articles," og om //. spitnfrons og gibberosa hedder det, at de

have Haandroden deelt i *'et stort Antal Led/'

) Naar Milne-Edivards for H. SotverbeC angiver "syv eller otte tydelige Led i Haand-

roden," strider dette mod min Erfaring: jeg har hos et meget stort Antal Individer

uforandret fundet 7 Led.

**) I Artsbeskrivelserne har jeg anfort Alaalene for et Individ af hver Art.

**) Exempler ville tydeliggjijre denne Fluktueren indenfor samme Art. Fire Exemplarer

af H. turgida Kr, viste folgende Forhold (hvorved Haandroden altid man tænLes

inddeelt i et vist Antal ligestore Dele — hver Deel ^V" — hvoraf paa hvert Led
kommer det anforte Antal):

1. Forste Led 4, andet 2, tredie 9, fjerde 6, femte 4^, sjette 3, syvende 6= 34^.

2. — 4 — 4, — 6, — 4, — 4, — 3, — 5= 31).

3. - 4 _ 2^, — 7i, _ 4, - 3i, — 2, — 4= 27^.

4. — Si, — 2i, - 8, _ 5, — 3, — 2, — 4= 27.



251

og' sjette Led ere de korteste, og nærme s\g ligeledes meget hinanden i

Længde, hvilket sidste ogsaa kan siges at gjæhle om forste og femte

Led indbyrdes*).

llaanden, hvormed dette Fodpar ender (fig-. 96, A), er meget

lille, og- iidgjor sædvanligt kun ^ eller ^g af Fodparrcts Længde; den er

endvidere tynd (dens Tykkelse indeholdes henimod fire Gange i dens

Længde) og" temmelig cylindrisk. Fingrene ere kortere end Palmen,

lidt krumme, indvendigt lidt udhulede i Skeeform, omgivne af adskillige

Borsteknipper, i Enden forsynede med et Par Tænder.

Trcdie Fodpar (Tab. IV fig. 97) er længere end andet, skjondt Tredie

kun i ringe Grad. "Ene H.twgida synes, blandt de mig bekjendle Arter, at

gjore Undtagelse herfra, idet jeg troer at have fundet andet Fodpar ubetyde-

ligt længere (yL) end tredie. Her maa imidlertid bemærkes, at en aldeles

nojaglig Ldmaaling af Fodparrene hos smaa Arter er meget vanskelig,

da Fodderne gjerne ere mere eller mindre sammenbojede, og ifehe let lade

sig udstrække ganske lige; under Forsogene herpaa sonderbryder man dem

ofte, og ved at maale Brudstykkerne kan man sjældent haabe at erholde

et aldeles rigtigt Resultat.— I Totallængden indeholdes delte Fodpar al-

mindeligen mellem to og tre Gange: hos en eneste Art QH. smaragdina)

*) Til nærmere Oplysning heraf vil jeg anfiirc Udmaalingen af Haandrodens Led hos

H. polaris: 1ste Led 3, 2det 2, 3die 9, 4de 4, 5te 2^, 6te 2, 7de 4 = 2G^.

II. (iainiardii; — 5, — SJ, — 12^, — 7, — 5, — 3,

H, gibba

:

— 3, — 2, - 9, — 4, — 2i, - 2,

11. I'hippsii: — 3, — 2. — 6, _ 3, — 3, — 2,

II. borealis: — 7, — 5, — 10, — 5, — oj, — 34,

H. Fabrieii: — 4, — 4, — 10, —5,-5, —3,
II. aculeata: — 5, — 3, -- 10, — 5, — 4i. — 3,

H. Sowerbei: — 4, — 2, — 10, —5,-4, — 3,

H. pusiola

:

— 2^, _ 2, — 4, — 3, — 2i, — 2,

H. microceros — 4, — 3, — 7, — 4, — 4, — 2\,

Af H. turgidn er Maalene allerede ovenfor anfortei af H. macilenta har jeg,

af Mangel paa Exemplarcr til Sonderlemmelse, iklse kunnet tage miiiroskopiske

Slaal. H. mutila og smaragdina ere udeladte af denne tabellariske Oversigt, fordi

de ikke have syv Led i Haandroden.

6 = 42.

4 = 26i.

3 = 22.

7 = 43.

6 = 37.

6 = 36^.

6 = 34.

3 = 19.

4*= 29.
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fulde tre Ganjje; Los en anden Art (//. wu'crocero«) overg-aaer dets Læng^de

ihhe ubetydelig-t den halve Totallæng-de. Ved Roden af Grundleddet er

det Los endeel Arter (netop Halvdelen af de nordiske Arter) forsynet

med en lille Svobe af samme Beskaffenhed som Los de foreg-aaende Fod-

par (fig-, 97, a). — Grundleddet er af urejjelmæssig-, knudret Form, be-

sat med endeel Borsteknipper; andet Led i Enden bagfil uddraget i en

Spids, der læg-ger sig- tæt op til tredie Led, og^ belinger dettes Bevæg-elses-

maade; paa Bag^fladen Lar dette Led et Par Borsteknipper; tredie Led er

i Enden skraat afskaaret, saa at dets bag-esteHjornedanner en Spids; dette

Led er iovrig-t stærkt sammentrykket, og' viser paa den ydre Flade Borsle-

knipper mod den bag-este Band, dog- ogsaa et eller to mod den forreste.

Fjerde Led er i Begelen det læng'ste, skjondt undtagelsesviis sjette er b'g'e-

saa lang-t, eller Los enkelte Arter endog- lidt læng-er; i Form kan det

sammenlignes med et tresidet Prisma, der indesluttes af en indre, g^lat,

lidt konkav Flade og- af en ydre-ovre og- en ydre-nedre; den Vinkel, som

dannes ved Sammenstodet af de to ydre Flader, er forsynet med en Bække

Torne (idetLojeste syv til otte), der alle ere stærke, den sidste tillige tem-

meligt '^"S"? dette Leds forreste Band viser paa Ydersiden omtrent et

Dusin Tværrækker af smaa Borster; og-saa den bag-este Rand er for-

synet med et lig-nende Antal.

Femte Led er kort, i AlmindeligLed ikke Lalvt saa langt som

fjerde, tykkere i Enden end ved Boden; dels forreste Flade er forlænget

ud over den ovrig^e Deel af Leddet, Lvorved en tynd, i Enden stumpt

afrundet Plade opstaaer, der læg'ger sig: tæt op til det folg-ende Led;

samme Flade er forsynet med endeel Borsteknipper.

Sjette Led er almindeligen nog^et kortere end fjerde (som ovenfor

bemærket) ; afForm er det lidt krumt i Betning-en forfra bag^til, sammen-

trykket fra Siderne, og: forsynet med en Kjol lang-s Midten saavel af den indre

som ydre Sideflade; beg-ge disse Flader ere væbnede med en Mængde Knip-

per afkorte Borster, lang-s Leddets bag^este Band sees en Bække korte Torne
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(henimod 50) mellem hvilke Borster fremgaae*). Kloen er Isort, stærkt

sammentrykket, krum, langs den bageste Rand væbnet med sex eller syv**)

stærke Torne, der gradeviis tiltage i Storrelse fra den forsle til den sidste

(fig.97, A). Omkring de to sidste Torne ere endeel korte Borster anbragte.

Fjerde Fodpar har jeg i de allerfleste Tilfælde (hos ti Arter) ^jf^dp

Foilpar.

fundet kortere end tredie; hos nogle Arter (fire) er det dog ligesaa

langt eller længere. Forskjællen er imidlertid til heg^re Sider saa

ubetydelig, at ingen siinderlig Vægt kan lægges paa den. Sviibe har

jeg aldrig iagttaget ved Roden af dette Fodpar. I Form, i Delenes

indbyrdes Forhold, i Borstebeklædning, i Tornenes Antal, kort sagt i

alle Enkeltheder stemmer dette Fodpar saa ganske med det foregaaende,

at der kan henvises til dettes Beskrivelse. Den eneste Forskjæl, jeg veed

at angive, er, at fjerde Led forholdsviis bliver lidt kortere, hvorfor sjette

Led almindelijjen er ligesaalangt eller lidt længer end dette; ogsaa er

fjerde Led mindre sammentrykket, og dets indre Flade bliver lidt konvex.

Femte Fodpar er altid kortere end fjerde, men viser iovrigt en Frmte

meget stor Lighed med delte. De Forskjælligheder, jeg har kunnet op-

dage, ere, at fjerde Led nærmer sig mere den cylindriske Form, har færre

Torne paa den ydre Side (jeg har kun fundet fire til fem) og er kortere

(altid noget kortere end sjette Led, hvilket er ligesaalangt som samme

Led hos foregaaende Fodpar).

Gjællerne (Tab. IV fig. 98), som i Tallet ere fem Par***), ^J*"'"''-

) Denne Række er egentlif^en dobbelt, og Antallet altsaa ogsaa det dobbelte: een

Bække folger uænilig den bageste-yderste Rand, en anden den bagcste-indei'Ste;

imidlertid maa man ikke forestille sig nogen fuldkommen Regelmæssighed i Stillingen.

*) Den anden Torn (fra Kloens Rod regnet) er deels meget mindre end den tredie,

og sidder deels meget tæt op til denne, hvorfor den let kan oversees, selv uietl en

god Lupe. Endnu meget mindre er den forste Torn, som man under Alikroskopet

ved Præsning iagttager tæt op til den andens bageste Rand; hos nogle Arter kan

den dog uden Mikroskopets lijælp iagttages.

*) Naar Milne-Edwards angiver syv Par (Hist. des Crnstacés II, 370), er det mig

ikke klart, hvorledes hau opuaaer dette Tal; thi selv ved at medregne de ovenfor

f'id. Sel, nnfurvid. og mitthfin. Afh. IX Deel. ^S
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Iiæftede hvert Par over Ruden af et af Podparrrne, ere fladtrykte, af en

mere eller mindre langstrakt, nog-et oval eller tilspidset Form, og- tiltage

gradeviis i Storrelse fra den forreste (a) til den bageste (e). Forste Par

er altid foroven bredt og afstumpet; femte Par er derimod næsten altid

foroven tilspidset (Tab. II (ig 35, Tab. 111 fig. 61 o. s. v.); de mellem-

liggende Par ere snart afstumpede eller afrundede foroven, snart el eller

flere af dem tilspidsede. Hver Gjaelle deles ved en dyb Fure fra

nederst til overst (Antydning af de Blod til Gjællerne forende Aarer) i

to Halvdele, en forreste og en bageste: det kan forljene at mærkes, al

den Retning, disse Furer tage mod Spidsen af Gjællerne, og ligeledes

del indbyrdes Forbold af Gjællernes Halvdele mod Spidsen, hos

forskjællige Arter stundom kan være lidt forskjælligt (især hvad del

sidste Gjællepar angaaer), og saaledes maaskee i et eller andet Tilfælde

vil kunne yde nogen Hjælp til at adskille nærstaaende Arter. Dog er

dette en blot Formodning, som ikke stotter sig paa sammenlignende

Undersogelse af el tilstrækkeligt Antal Individer gjennem alle Arter.

Det Antal mere eller mindre horizontale, paa hverandre hvilende, æg-

dannede Blade, hvoraf hver Gjællehalvdeel dannes, tiltager naturligviis,

tilligemed Længden, hos de bageste Gjællepar, og er ikke altid ligestort

i hver Halvdeel af samme Gjællc. Jeg har ikke i nogen Gjællehalvdeel

fundet et storre Antal Gjælleblade end henimod 50, men vel et meget mindre.

Brysi- Brystskjoldet (Plastron sternal Ml. Edw.) er mellem Fodderne
sy" c-

meget smalt og liniedannet (Tab. II, fig. 54 B), dog saaledes, al del hos

Hunnerne udvider sig noget mellem de bageste Fodpar (Tab. Il fig.54A).

Hos Hannerne derimod af alle de Arter, af hvilke jeg kjender Hannerne,

er det liniedannet i den hele Strækning, og Fodderne af del sidste Par

sidde hinanden endog' indbyrdes nærmere end Fodderne af del næstsidste

Par, og berore ^næsten hinanden ved Roden paa den indvendige Side.

(Side 225) omtalte rudimentære Gjælleblade paa Flagellum af aodet Par Kjækc-

fudder, erlioidcs dog kun sex Par.



2r^:i

Mellem de fire fiirste Par Fiidder danner Brjsls!:j<»ldet alniindelip^l*) en

stæritt fremtrædende Læng-defcjol (den forsvinder mellem det femte Fod-

par), hvilken lijjespm overskjæres tæt bag^ hvert Fodpar af en Tværkjol

(Antydning* af Brystring'enes Sammensmeltning-). Ogsaa bag" de yderste

Kjæbefiidder og: bag: femte Fodpar iagttages en saadan. Fra Tværlsjolene

mellem de fire sidste Fodpar hæve sig- fire Par spidse Pig-g-e, et Par

mellem hvert Fodpar, af hvilke det forste Par i Regelen er det mindste

(fig^. 54, b,c,d,e). Disse Pig-g-e fremtræde ingenlunde lig-e stærkt hos alle

Arter, men i Almindelighed tydelig-ere hos ung-e Individer end hos g-amle

(hvor de synes at forsvinde eller afbrydes), og- ere maaskee stærkere hos

Hannerne end hos Hunnerne; idetmindste mangler det sidste Par ofte

hos Hunnerne, eller er g-anske kort og- stumpt hos disse, medens det hos

Hannerne er langt og- meget spidst. Paa den ydre Side af sidste Fodpar

tæt ovenfor o^ bagved dets Grundled, vise sig hos begge Kjon Aabning-erne

for Generationsorganerne (Tab. H fig-. 54 f og Tab. IV fig. 97 B, g).

Men hos Hannerne viser sig- desuden ved Boden af hvert Fodpars forste

Led paa den indre Side (Tab. H fig-. 54 B, g-) ligesom en liden afsondret

Plade, der er Moflet ved en Tværspalte, gjennem hvilken Penis synes

at fremtræde.

Bagkroppen udg-jor i Almindelighed ^ af Totallængden, naarBagkroppcii.

Pandehornet medregnes; sjældent udgjor den § eller endog ^ af Dyrets

hele Længde. ]\aar Pandehornet ikke medregnes, indtager den ^ af

Totallængden eller derover. Dens storste Tykkelse og Hojde falde over

den tredie Ring, hvorpaa de følgende Ringe atter gradeviis aftage i

begge Dimensioner.

Bagkroppens forste Ring er den korteste**) (almindeligen næppe

*) H. Sowerhei gjor en Undtagelse fra det her beskrevne Forhold, og viser ingen

Længdekjol, iigesom ogsaa kun ringe Spor til Tværkjole.

*) Med Hensyn til de i Texten opgivne Forhold og de paa den vedfdjede Tabel an-

fcirtc Alaal bor mærJses , at Bagkroppens Ringe stedse cre niaaltc langs Midten af

Rygfladen; og, hvad forste Ring ungaaer, niaa endvidere tiirojes, at den tynde ug

Gg*
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lialvt saa lang- som den anden, undertiden endog: meg-et Isortere). Da

saavel dens forreste som bageste Band ere halvmaaneformigt iidsl;aarne

pIIpp Ifonitave, bliver den overmaade feort paa Midten af Ryg-fladen. Paa

Siderne af Bugen udvider den sig- vel endeel, dog- il?l?e i nog-en betydelig-

Grad, ojf sbjules desuden der for en stor Deel af den folg-endc Bing-.

Dens Bugflade viser to smaa Krog-e, anbragte paa en Tværfcjol mellem

det forste Par Svommefoddcr paa Siderne afMiddellinien; disse to Krog'e

ere almindeligen rettede lige udad (Tab. V fig^. 99 B, a).

Anden Ring er i Almindelighed halvt saa lang- som tredie; under^

tiden overskrider den vel dette Forhold noget, men nærmer sig- dog:

aldri{j- tredie Ring^ i Længde. Dens Bygflade er ved en Tværfure (for-

anledig-et derved , at forste Bing* Isan slsydes saalangt tilbag-e over anden,

især ved voldsomme Spring) deelt i en forreste og en bag-este Deel, der

omtrent ere lig-e store. Paa Siderne udvider denne Bing- sig- meg:et be-

tydelig-t, og- danner en Plade, almindelig-en af oval Form med storre

Læng-de end Hojde, hvilken bedækker endeel saavel af den efterfolg-endc

som af den foreg-aaende Bing-s Sider. Bugfladen er forsynet med et

Par Krog-e, der i Form og- Stilling- ligne de under foregaaende Bing^

omtalte, men gjerne overg^aae dem lidt i Storrelse (Tab. V figf. 99 B, b).

Tredie Ring, som, naar det mellemste Halevedhæng- ikke med-

reg-nes, er den længste af Bugringene*), udmærker sig-, som allerede

ovenfor (S. 215) bemærket, ved sin Form og- Forbindelsesmaade med de

folgiende Bing-e under en Vinkel. Byggens Middellinie er næmlig- mere

eller mindre hævet i Vejret, saa at den g-jærne danner en Kjiil (tydelig-ere

eller utydelig-ere) , og* tillige buet eller konvex i Betningen forfra bag-til.

Hertil kommer, at Bygfladens bag^este Band paa Midten i forskjællig-

kurte Plade, soiu lif^ger foran denne Ring, mellem den og Rygskjoldets bageste

Rand, og beskyttet* det aabne Rum mellem dem: ikke er regnet til forste Kings

Længde, skjondt den dog vel egentligen borer til denne.

*) Undtagelse herfra gjcire knn et Par Arter, bos bvilke sjette Bugring er den længste,

og Iredie den næsllængste.
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Grad er mlilrjiffot fil en nedadbojet Spids, livilken alniindelijj^en læg-ger

si}f tæt op til den folg-ende Ringos Rygflade. Det er denne Spids, som

synes nodvendigen at beting'e den foldende Ring-s Tilha^flning- under en

Vinljel, og- at forhindre dens Udstrækning-. Hvorfor, naar Dyret vil

liifte Baghroppen liojt i Vejret, dette skeer paa den Maade, at anden

Ring-s forreste Deel glider ind under forste Ring-. — Hos denne Ring:

staae Sidestykkerne eller Epimererne i et Forhold til Rygstykket, der er

modsat det, der finder Sled hos de foregaaende Ringe: medens næmlig-

hos disse Sidestykkerne have en meget sliirre Udstræknings i Retningen

forfra bagJil end Rygsljkket, er her Rygstykket meget læng-er end Side-

stykkerne. Bos alle nordiske Arter — U. acnlenta ene undtag-en — er

den nederste Rand af de tre forste Ringes Sidestykker afrundet, glat,

uden fremtrædende Torne eller Ranter; hvorimod de folgende Ring-e aller-

oftest vise et forskjælligt Forhold. Rtigfladen af denne Ring- er almin-

deligen væbnet med en eneste fremadkrummet Krog-, anbragt mellem

Svommefodderne lige i Legemets Middellinie (Tab. V fig. 99 B, c).

Fjerde Ring, som er meget kortere end tredie, bedækkes paa Si-

derne for en Deel af denne; dens forreste Rand er konvex; den bageste

Rand dannes af tre Linier, idet Sidedelenes bageste Rand, der er bojet lidt

bagud, forbinder sig med Rygstykkets bageste Rand, der udgjiir en ret

Linie, under slumpe Vinkler. Fra disse Vinklers Toppunkt fremtræderen

lille Tand eller Torn, hvorved Toppunktet ligesom g-jores dobbelt. Sidestyk-

kernes nederste Rand er uddragen i en nedadretlel Torn. Denne Ring- viser

almindelig:en intet Spor til Kroge paa BugOaden (see fig^. 99 B).

Femte Ring er i Regelen meget kortere end ^'erde, skjondt nogle

Undtagelser fra denne Regel mode; dens forreste Rand retter sig- i

Form efter Formen af (jerde Rings bageste Rand, og dens bag-este Rand

dannes ligeledes af tre Linier, der forbinde sig under stumpe Vinkler,

fra hvis Toppunkt en lille Tand fremtræder. Den Torn, som udgaaer

fra Sidestykkernes bageste Hjorne, er stærkere end hos foregaaende Ring
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og" rettet bag'iid , hvorimod selve Sidestykkerne ere iinndre. BiigllHden

ev \sehnel med en bagudrettet, temmelig stor Krog^ (storre end hos de fore-

g^aaende Ringe), hvilken er anbrag^t paa Middellinien lidt foran Fodparret*).

Sjette Ring er almindelig^en den næsllæng-ste, undertiden den

Iæng"ste af Bagkroppens Ringe (det mpllcmste Halevedhængs ikke med-

regnet). Den er snart mere langstrakt og' tynd, snart mere kort og'

plump; hos nogle Arter lidt sammentrykket, hos andre nog'cl fladtrykket,

men nærmer sig* altid nog-et til den cylindriske Form; dog' saaledes, at Rug^-

fladen er meget mindre hvælvet end Rygfladen. lovrigl udmærker denne

Ring sig^ fra de foreg^aaende ved Forsvinden af Sidestykkernes Udvidelse.

I Enden er den nog'el skraat afskaaren (idet dens Rygflade naaer længere

tilbag^e end dens Bugflade) og- forsynet med fem Torne: to af disse ud-

jjaae fra Enden af Rygfladen mod dens Forening- med Sidefladerae, og-

ere temmelig- store, stærke, med bred Rod. To andre udg-aae fra Enden

af Sidefladernes Forening- med Bug^fladen (Tab. II fig^. 5i C, f); de ere

sædvanlig-en nog-et mindre og^ tyndere end det foreg-aaende Par, lidt krum-

mede, rettede bag-, men tillig-e ud og' ned. Den femte Torn er meg-et

lille, og- udgaaer fra Enden af Bug'fladens Middellinie.

Hale- liagkroppens syvende Ring eller det mellemste Halevedhæng (Tab.

V fig-. 100) indeholdes gjærne sex Gange i Totallæng-den, og- skjondt

forskjællig'e Arter afvig-e meer eller mindre herfra til een af Siderne,

saa er dette Org-an dog- altid læng-er end ^ og- altid kortere end ^ af

Totallængfden. Det er anbrag-t mellem de to Torne, der udg-aae fra fore-

gaaende Rings bageste Rand paa Rygfladen, og saaledes faaer dets Til-

hæftning storre Fasthed. Af Form er det langstrakt, smalt, i Enden

endeel smallere end ved Roden. Paa dets Underflade, som er konkav,

*) Fortioldet af Bugfladens Krofje er hos enkelte Arter nojjen Forandrinjj underkastet,

og kunde maaskee derfor i et eller andet Tilfælde benyttes som Skjælneinærke. Hos //.

Sowerbei til Cxenipol (Tab. II fig. 54 C) ere forste og anden Biigrings Kroge (a og b)

rettede frem (ikke ud); tredie Ring har (istedelfor een) to næsten lige indadrettede

Kroge (e), og fjerde Ring, som i Regelen er uden Krog, har hos denne Art en

lille, bagudrettet (d).

vedhwng,
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viser Gadboret sig- som en Læng-despalle tæl ved Roden. Ryg^fladen er

mere eller mindre Marineret langes med (og: tæt indenfor) hver Siderand,

og danner fiilgelig-en en Fordybnings eller Rende mellem de to Kjole.

Ved dens Rod bemærltes en lille Knude (omtrent lig-e over det paa Un-

derfladen sigs aabnende Gadbor), fra hvis bageste Rand nogle Borstor

udgaae(Tab. V fig-.lOO, a). Kjolene langs Siderandene ere altid væbnede

med et Antal bagudrettede Torne (hos de forslsjællige Arter fra to til

otte Par), hvilke ere benyttede til Ariernes Adslsillelse, slyondt de ikise i

ret mange Tilfælde kunne yde nogen betydelig Hjælp*). Ogsaa den

bageste Rand af det mellemste Haleappendix er væbnet med nogle Torne-

par (i Regelen tre Par, hos enkelte Arter fire eller lo), hvilke saavel efter

deres Antal som deres indbyrdes Forhold ved enkelte Lejligheder kunne

•) De Grunde, ifolge hvilke jeg ikke lægger saa stor Vægt paa dette Skjælnemærke,

som Andre synes at tildele det, skjondt jeg ingenlunde nægter, at det undertiden

kaa bruges, ere, forst: at Torneparrenes Antal ikke viser stor Afvexling gjciineiit

Ittekken uf Arierne. Hos de fjorten nordiske Arter, som nedenfor beskrives, har

een regelniæssigen to Par Torne, een otte Par Torne, de ovrige tolv Arter lire

eller fem Par Torne. Og de to Arter, som her adskille sig ved TorneparrenesAii-

tal, ere saadanne, der skjælnc sig fra Hoben ved saa man:;e nndre Ejendommelig-

beder, at man uden alt Savn kunde undvære den fra Tiirnetallct hentede Hjælp.

Dernæst er Tallet temmelig varierende hos samme Art, og det er endog meget

hyppigt, at den hojre Rand af Halevedhænget har et fra den venstre Rand noget

forskjælligt Toinetal ; hvorfor man, uaar man kun har et ringe Antal Exemplarer

til Undcrsiigelse, ikke er istand til at bestemme det regelmæssige Tal af Torne-

parrene. Et Exempel maa oplyse dette. Ved forste Undersogelse af H. polaris

havde jeg kun tre Exemplarer til min Disposition: det ene af disse viste sex Par

Torne, det andet fem Torne paa den ene Side og sex paa den anden, det tredie

fire paa den ene Side og sex paa den anden. Skulde noget regelmæssigt Tal heraf

uddrages, saa maatte sex Tornepar vel antages sorasaadant; men ved senere at ud-

strække min Undersogelse over et stort Antal Exemplarer, fandt jeg, at fem Par

ar det regelmæssige Tal. En halv Snees Exemplarer er ofte ikke tilstrækkelig til

at fasisætte Normaltallet, og jeg er derfor i Usikkerhed om det hos tre eller fire

af de nordiske Arter. Jeg vil endnu [hente et Exera]iel fra H. Gaimardii: af 28

undersøgte Exemplarer havde kun 8 det samme Tornetal langs begge Rande af

Halevedhænget (fem det normale Tal, fem Par, tre derimod lire Par), de 6vri{;e

tyve frembodc paa hojre Rand et andet Tal end paa venstre. Endnu kunde man
inaaskee mod dette Skjælnemærke indvende, at det ofte hos mindre Arter er tem-

melig vanskeligt, med Sikkerhed at tælle Tornetallet, og at man derfor, for at ud-

strække Tællingen over et stort Antal Individer, maa opotfre en ikke ubetydelig Tid.
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give et Bidrag' til at sltjæloe mellem nærstaaende Arter. I Almindelighed

er det yderste Par det Isorteste, det andel Par det længste; del tredie

(inderste eller mellemste) staaer midt imellem disse to i Længde, og-

er oftest langs Siderne borslelslædt*).

Biiglemmcr. De sex Par Lemmer, der ere hæftede til Bugfladen af Bag^-

Ijroppens sex forste Ringe, tæt op mod Siderne, et Par til hver Ring', og-

som deels tjene til Bevægelsen, deels understotte Respirationen, deels (de

fire forste Par hos Hunnerne) bære Æggene: ere omtrent byggede efter

samme Plan, dog^ med adskillig'e Modifikationer. De bestaae hver af en

toleddet Grunddeel og to store Endeplader. Grunddelens forste Led er

hos de fem forste Par Lemmer meget kortere og' smallere end dels andet

Led, og: med den ydre Flade fastvoxet til Epimerens indre Flade, hvorved

det taber al selvstændige Bevægelighed. Andet Led hos de samme Fod-

par dannes af to langstrakte Palper eller Blade, der forene sig sammen

under en omtrent ret Vinkel saaledes, at den ene Plade vender sin brede

Flade ud, og tildeels (foroven) læg-ger sig' op mod Epimeren ; den anden

Plade er rettet paatværs indad. Sidepladens forreste Deel er noget op-

svulmet (fordi den indeholder de til Endepladernes Bevægelse for-

nodne Muskler), og^ er skarpt eller ligesom ved en Kjol adskilt fra

den bageste Deel. Den paatværs indadvendte Plades indre Rand er

besat med temmelig lang-e Haar; eller rettere blode Fjerborster, lige-

som ogsaa Sidepladens bageste og- nederste Rand. Endepladerne ere

) Tolv af de nordiske Arter Lave tre Par Torne i Enden af Halevedhænget, een Art

to Par og een lire Par, Afvexlingen af Tallet gjeimem Artsrækken er saaledes

meget ubetydelig; hos samme Art er Tallet aldeles konstant og Tornene meget
lette at tælle. Jeg skulde dog troe, at hos endeel Arter Tornenes indbyrdes Længde-

furhold, deres Forhold til Halevedhængets Brede i Enden, deres forskjællige Tyk-
kelse, Udrustning med Sideborster o. s. v. maatte kunne benyttes til Arternes Ad-

skillelse. Alen, to Indvendinger kunne gjores herimod: at disse Forhold niaa under-

siigcs med JMikrometer under Mikroskopet; og at Spidsen af Halevedhænget nfte er

beskadiget, Tornenes Spidser afbrudte, hos gamle Individer Sidebiirsterne af-

slidte o. s. V.
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lunjs bpgg^e Rande bedælsfeede med Fjerborster. Jejy sisal nu nærmere

omtale de enlselte Par af disse uægte Fodder eller Svonimefodder.

Forste Par (Tab. I fi^. jl o^ 19, Tab. II %. 45 A o^ fig-. 52,

Tab. III fig-. 63 og^ fig-. 73, Ao. s. v) er det mindste; Grnnddelens forste

Led indeholdes omtrent to Gange i andet Led; dette sidstes Sidedeel er

bred, længer og^ bredere end den indadvendte Deel, hvilken i Enden er

skraat afslsaaren; af Endepladerne, der i Længde omtrent stemme med

Grunddelens andet Led, er den ydre (a) ofte lidt læng-er end den indre

(b), men smal og- liuiedannet, hvorimod den indre er bred, oval, forneden

gjerne lidt tilspidset.

Andet Par (Tab. II fig. M og 53, Tab. V fig. 102A) overgaser

omtrent det forste ^ Gang i Længde; Grunddelens forste Led halvt saa

langt som andet; dettes fremadvendte Flade, der er l;ortere og smallere

end Sidefladen, forneden temmelig lige afslsaaren. Endepladerne udgjore

omtrent Halvdelen af delte Fodpars Længde, have indbyrdes næsten lige

Storrelse, og ere af langsfralst oval Form. Den inderste udsender fra sin

indre Band, oftest omtrent fra Enden af dennes forste Trediedeel, stundom

dog længer nede, et lille, almiodeligen noget hlæredannet eller cijlindrisk

Redskab, der ogsaa findes hos de folgende tre Par Svommefodder, danner

en Led forbindelse, shjondt af temmelig indskrænltet Bevægelighed, med

Endepladen, og omtrent udgjor ^ til ^ af dennes Længde. Dette Organ

(Tab. V fig. 102 Ax, C og C*, 103), hvis Form viser endeel Forskjællighed, er

i Enden mere eller mindre skraat afskaaret med afrundet Spids, og paa

den skraa Flade væbnet med en forskjællig Mængde smaa, hage- eller

krolledannede Legemer (Tab. V fig. 102 B**). Det synes saaledes i

visse Maader at danne en Borste eller Karte ; hvad Tjeneste det gjiir

i Dyrets Oekonomi er aldeles ubekjendt*).

*) MilneEdtvnrds omtaler il;ke, i sin korte Karakteristik af Slægten Hippoli/le, flette

Organ (ligesaalidt som det berores af Dcsmnrest eller nogen anden mig bekjrndt

Forfatter}. Derimod hedder det i Harakterlstikcn af Slægten Palæmon (Ilisl. des

t'id Scl. naturvid, og mathem, .4fh. IX Deel. au
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Tredie Par er liflt læng:er end andet, og- næsten dobbelt saa langt

som forsle, ligner andet Par raeg^et nær i Formen og Forholdet af dets

Dele, og- trænger saaledes ilske til nogen nærmere Beskrivelse.

Fjerde Par er Isortere end tredie, omtrent af Længde som andet;

Grunddelens forste Led indeholdes mere end to Gange i andet Led, men

er forholdsviis tylsljere end hos de foregaaende Par. Istedetfor at hos

disse andet Leds Sidedeel er længere og bredere end den fremadvendte

Deel, er denne sidste her omtrent lige saa lang og noget bredere end

Sidedelen. Endepladerne ere forholdsviis lidt længer end hos de fore-

gaaende Par, den ydre endeel bredere end den indre. Den indre Plades

Vedhæng bliver oftest lidt smallere end hos de to foregaaende Par, og

dets nederste krollebærende Deel forholdsviis Isortere.

Femte Par ev Isortere end andet, men længere end forste; Grund-

delens forste Led bliver her rudimentært, eller forsvinder næsten ganske
5

andet Led har iklse meget mere end Endepladernes halve Længde J dets

fremadvendte Deel er meget bredere end Sidedelen, hvis bageste hud-

agtige Udvidelse er meget indskrænket. Endepladernes indbyrdes Forhold er

CrusL 11,388) om den indre Cndeplade af det andet og de folgende Par falske

Foddcr, at den "mod Roden bærer et lille cylindrisk Vedhæng." Dette er alt,

hvad han har om det. I de Afbildninger af Kræbsdyrenes Lemmer, som han leverer

i den tredie Udgave af Cnviers Regne animal paa den fjerde Tavle (Crustacés,

13 Livraison}, og hvor Palæmon Sqiiilla er valgt som Repræsentant for de langhalede

Dekapoder, er »lette Organ slet ikke angivet. Derimod er det antydet (i Hist. des

Crustacés) hos Slægten Lysmatti ved Afbildning (Tah. 23 fig. li), men ganske

forbigaaet i Texten til denne Slægt. liivrigt har jeg fundet del ikke alene

hos Slægterne Palæmon, Lijsmata og Hippolytc, men ogsaa hos Rhi/nchocCnetes,

Pandalus og Gnathophytlum, altsaa hos alle de Slægter, der danne Stammen
Palæmoniens iMlu.-Edw. Hos den sidstanfdrte Slægt synes det at naae sin sliirste

Udvikling i Længden (Tab. V fig. 104, a), hvorimod den krogbærende Deel er meget
lille. Hos Cranf/oniens Mln.-Edw. forefindes det endvidere, skjondt under en lidt

modificeret Form. Af Milne- Edtvnrds''s Stamme Alpheens har jeg kun haft Lej-

lighed til at undersdge to Slægter, Æpheus og Aft/a, og hos disse truffet dctj man
kan derfor med Rimelighed formode, at det ogsaa vil forekomme hos de andre

Slægter. Af Stammen Penéens har jeg kun kunnet undersdge Slægten Peneus, hos

hvilken det omhandlede Organ savnes. Hvorvidt ogsaa de dvrige Slægter af denne
Stamme mangle det, maa jeg overlade til Andres Uadersdgeisc at afgjdre.
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omtrent som hos foreg:aaende Par, dojj er den iiulre Plades Isrollebærende

Vedliænjf endnu smallere (Tab. V fig-. 105).

Den hidtil meddeelte Beskrivelse af Svommefodderne gjælder

Hunnerne. Hannerne derimod vise fiiljjende IModiniuitioner: fiirsle Pars

indre Endeplade (Tab. V%. 101 B,b; Tab. 11%. 45 B, Tab.UI %.75B)

er, istedetfor at danne en kort Oval, uddrag-et i en lang, lidt ndadkrummet

Sjjids, der eg'enllig-en udgjiir et fra den ovrig'e Plade afsondret Led, og har

langs den indre Band kun faa og- korte Haar. Andet Pars indre Endeplade

(Tab. V fig. 102 B) er, istedetfor med et Vedhæng-, forsynet med to (x og- y),

der ere anbragte tæt ved Siden af hinanden. Det inderste af disse (fig-. 102

B*xO svarer til det hos Hunnerne omtalte, kun at det altid næsten granske

har tabt Kolleformen, er langstrakt og^ liniedannet, og- i en forholdsviis lille

Strækning- besat med Krolier. Det andet (y) er lidt kortere, endnu mere

smalt ojj- liniedannet, i Enden afrundet og: forsynet med lange stive Borsier,

lig-esom og^saa langs den indre Band (disse sidste ere ikke fremstillede paa

Afbildningen). De ovrige Par give ikke Anledning til nogen Bemærkning.

Det sjette Par Svommefodder eller de ydre Halevedhæng (Tab. V
fig. 99 B, hi) synes vel ved forste Ojekast meget forskjælligt fra de andre

Buglemmer, men viser dog ved nærmere Undersogelse den samme Form,

blot modificeret til et kraftigere Svommeredskab: Grnnddelen er langt

kortere i Forhold til Endepladerne, temmelig tyk, af Triangelform, den

bageste Band uddraget i adskillige Torne saavel paa Over- som Under-

fladen. Endepladerne ere ovale, meget brede (især den ydre) og langt mere

faste og hornagtige end hos de foregaaende Buglemmer 5 den bageste og

inderste Band er cilieret; Vedhæng paa den indre Endeplade savnes aldeles.

Den ydre Endepladc viser et Indsnit eller en Afsats med Enden af den

ydre Band, og saavel ved dette Indsnit som ved en noget bolgct Tvær-

stribe, der sees baade paa Over- og Underfladen af Pladen, antydes den

som bestaaende af 2 Led.

Med Hensyn til indre Bygning synes nærværende Slægt ikke i

Hh*
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Tioo-et VæscaUigt at Qerne sig^ fra de nærstaaende Slæg^ter, især Palæmon.

Hjertet QT stort, fladt, nog-et Isredsformigt, dog: bagtil afskaaret og af lidt

storre Brede end Længde. Maven liar en terainelig- langstraltt Form,

men er iovrigt af sædvanlig Bygning^. Nervesystemet viser den samme

Concentration af Tlioraxens Ganglier, som finder Sted hos Palæ-

monerne o. s. v.

Lpv«>inaa<Ie, Qm Bippoly ternes Levemaade veed jeg l;un lidet at anfore* de

synes sædvanligst at opholde sig* mellem Tang-arter, især Laminariér^

idetmindsie er det mellem saadanne, at jeg- hyppigst har truffet dem.

De bevæge sig med Hurtighed og Lethed ligesom de andre Caridina i

Almindelighed, og gjore store Spring. Uden for Vandet ere de ifefee

meget sejglivede. — Hos en Hippolyteart (//. smaragdina') har jeg iagt-

taget en ret mærhelig Farvevexel. Dens sædvanlige smaragdgronne

Farve gik hos Individer, som jeg opbevarede i et Glas med Sovand,

snart over i det Guulgronne, snart i det Blaagronnej de lasurblaa Punkter

bag Rygskjoldets forreste Rand bleve saa utydelige, at jeg, uden iforvejen

at have haft Kundskab om deres Stilling, ikke vilde have bemærket demj

Rygskjoldets Længdestriber skiftede fra Blaat til Guult, ja forsvandt

endog aldeles o. s. v. Jeg troer ogsaa hos andre Arter af denne Slægt

at have bemærket et lignende Farveskifte, dog ikke saa tydeligt eller

pciafaldende.

Hippolyternes Næring bestaaer rimeligviis for en Deel i Aadselj

idetmindsfe har jeg stundom fundet Maven opfyldt med Muskclstykker af

Fiskej langt oftere har jeg dog truffet en homogen, graalig Masse^

der lignede Dynd eller Leer, uden nogen kjendelig Tilblanding af organiske

Dele. Ogsaa levende Dyr synes de imidlertid at angribe j thi jeg har

enkelte Gange udtaget smaa Rissoaer og mikroskopiske Polythalamier

CDiscorbites?) af Mavesækken.
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HI.

Bidrag lil Udviklingshistorien Iios Slægterne

Hippolyte, Homarus og^ Cymopolia.

A. Hippolyte,

(Tab. VI fiff. 120—132).

En Hun af Hippolytepolarisy som under Bug-en bar fuldkomment

uddannede Unger, gav mig Lejlighed til at blive belsjendt med UdviL-

h'ngen bos denne Slægt-

Det Forste, som tiltrak sig min Opmærksonibed , var Æggenes

betydelige Storrelse. Moderdyrets Længde udgjorde omtrent 2"; Æg-
genes Længdediameter var i^^^^^, Bredegjennemsnittet 1'". Efterat Ungen

(fig. 120) var tagen ud af Ægbylsleret og udstrakt, belob dens Længde

sig til omtrent 4:^^^ (eller ^ af Moderens Længde) *).

Rygskjoldets Længde belob kun y^"^'' eller næppe ^ afTotallængden,

men det viste intet Spor til Pandehorn **). Heller ikke kunde Kjol, eller

Torne paa den forreste Band opdages.

Ojnene (fig. 120 a og 121 a), hvis Bod bedækkes af Bygskjoldet,

have en middelmaadig Længde, men meget betydelig Tykkelse; denne

udgjor Y^^f og er omtrent lig med Længden. Ojnenes Facetter ere

allerede meget tydelige.

*} Huinnieren, der saa mange Gange overgaaer denne Hippolyteart i Storrelse, bringer

end ikke saa store Unger til Verden (see nedenfor Side 252). Men jeg har Grund
til at antage, at Ungernes Storrelse hos H, hovealis gjor en Undtagelse fra Regelen,

og at de andre Arter fode meget mindre Uuger.

**) Det er allerede OTcnfor (Side 218) antydet, at Pandehornets Udvikling foregaaer

noget langsomt, og ikke staaer i Forhold til Udviklingen af de nærliggende Organer.
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Det forste Par Folere (fig-. 120 b, 121 b), som ligg^e lige under

Ojnene, ere korte og' temmelig- plumpe (Længden ^"''', Tykkelsen y^j'^'O«

De besfaae af 3 Led: et meg-et kort Grundled (g'y"'^ lang^l)? et temmelig-

lang-t, cylindrisk andet Led (j\j"^' la"8"0? f>ff et lang-strakl-ovalt, i Enden

noget tilspidset tredie Led, som har det foreg-aaende Leds halve Længde.

Fra Spidsen af dette sidste Led udg^aaer et Par overmaade korte og^ fine,

gjennemsig'tig'e Borster *).

Det andet Par Folere (fijy. 120 c, 121c) have den dobbelte Længde

af de forste, eller ere omtrent 1'" lang-e, men forholdsviis temmelig: tynde

(næppe
^Tf^^^

lykke). De bestaae af sex Led, der g^radeviis aftage i Tyk-

kelse: forste og- andet Led korte, indbyrdes omtrent af lige Længde

(hvert
^^ij'")?

tredie Led det længste, udgjbrende henimod Folerens halve

Læng-de (^"''' lang-t); fjerde Led af Længde som forste eller andet; femte

noget kortere (kun ^^^^^ langt), og sjette endnu kortere i^j/^' langt) og

tillige overmaade tyndt og spidst**). Tæt ovenfor disse Fiilere, og ved

Roden forbundet med dem, findes et andet Redskab (d paa de anforle

Figurer), som er kortere (uden Endeborsterne
I-'"

langt) men tykkere,

og kun bestaaer af to Led: Grundleddet er meget kort
(jV"^' langt).

Det andet Led, som indbefatter hele den ovrige Længde i.^^'^')^ er linie-

dannet, i Enden stumpt tilspidset og forsynet med 9 Borster eller rettere

blode Haar; kun 3 eller 4 af disse Haar ere anbragte paa selve Spidsen^ de

andre derimod langs Enden af den nederste (eller bageste) Rand; de forreste

ere de korfeste; de længste have næsten ^'"'Længde. Flere Borster synes

anbragte langs den nederste Rand; men de ligge i alt Fald tæt op til

denne, og udbrede sig ikke som de foregaaende. Delte Redskab er upaa-

tvivleligt de nederste Foleres bladdannede Vedhæng.

*) Dog har jeg hos andre Individer fundet dette Led endende med meget store og

stærke Borster.

**) Det har ikke været mig muligt hos alle Individer at erkjcnde sex Led i de nederste

Fiilere; hos nogle har jeg endog slet ikke med Bestemthed kunnet iagttage nogen
Ledinddeling.
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Af Munddele har jeg- bemærfcet fire Par, der fremtraadte omtrent

linder den for Munddele sædvanlig^e Form, eller saaledes, at de ihke blot

efter deres Belig^g-enhed, men og^saa efter deres Udseende, maatte antages

for Æderedslsaber. Forresten ere disse Dele, uag'tet Dyrets ikke ube-

tydeiig-e Storrelse, temmelig: vanskelig^e at undersog'C, paa Grund af deres

Rlodhed og- Gjennemsig^tig^hed.

Forste Par eller Kindhakherne (fig-. 122) bestaaer af en Hoveddeel

(a b) og' en Palpe (c). Hoveddelen synes toleddet J dens Grundled er

meg-et storre og- tykkere end Endeicddet, fiirkantet, af storre Brede end

Læng-de, langes hele den indre Rand væbnet med en Mæng^de temmelig*

store Pig-g^e, hvis bageste Rand er saug-tandet i hele Længden (fijf. 122 a').

Endeleddet har en noget tilspidset Form, eller nærmer sig det Kegle-

dannede, dog saaledes, at det i Enden er afstumpet eller ligesom skraat

afskaaret, hvorved en stor, udadvendt, noget ægdannet Flade opstaaer

(fig. 122, b' fremstiller denne Flade særskilt, stærkt forstorret). Ende-

randen af denne Flade er væbnet med en halv Snees meget fine og spidse

Torne, og Overfladen viser, især paa Siderne, endeel smaa Knuder eller

Tænder, der danne Tværrækker og ere talrigere mod den indre Rand,

men storre mod den ydre.

Palpen er kort, tyk, eenleddel, noget konisk, stumpt afrundet,

i Enden forsynet med henimod en halv Snees krumme Borster, hvis

ydre konvexe Rand er tandet eller saugtagget (fig. 122, cO-

De to Par Kjæher (fig. 125 og 124) ere saa noje forenede, at de

ikke let adskilles uden Sonderrivelse, hvorfor man, i Bestemmelsen af

hvad der tilhorer hvert Par, maa lade sig lede af Analogi med det voxne

Dyr. Tilsammen bestaae de af syv Plader eller Blade, der i Form alle

ligne temmelig meget hverandre (de ere langstrakte, i Enden afrundede

og forsynede med nogle blode Haar), men gradeviis tiltage i Længde

fra den inderste til den yderste. De tre inderste Plader betragter jeg

som det forste Par lijæher (fig. 123) og de fire yderste som det andet
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Par Kjæbei' (fig'. 124). Den yderste Plade (ffg. 124 d) er endeel bre-

dere end de foreg-aaende , og* tillige forsjnet med mange flere Haar,

hvorfor jeg mener med Grund at kunne antage den for Sviiben; ftilge-

ligen bliver den nærmeste Plade (124, c) at ansee for Palpen, og de to

forste (124 a og b) for den egentlige Kjæbedeel.

Det første Par Kjæhefodder (fig. 125) bestaae af to Grene (b og c),

der udgaae fra en stumpt afrundet Grunddeel (a), hvillten langs den indre

Rand er forsynet med endeel blode Haar. Den indre Green er kortere

end den ydre (y^''' J^nff)? ender tilspidset, og bestaaer af fire Led*), der

alle i Enden af den indre Rand ere besatte med Haar, og af hvilke det

sidste, tilspidsede Led er det korteste. Den ydre Green har omtrent ^'"

Længde, men er tyndere end den indre, og bestaaer af tre Led: et sær-

deles kort forste Led (hvilket jeg dog ikke altid har kunnet bemærke), et

meget længer andet Led og et tredie Led, der omtrent har det andets

dobbelte Længde, og ender med et Par Haar. Noget udenfor dette Led

viser sig et temmelig stort, ovalt Organ (d), der synes at forestille Sviiben,

ligesom den nys beskrevne ydre Green er Palpen.

Tæt bag ved disse Kjæbefodder ligge to andre Par, som just Ikke

ere meget forskjællige i Form, men udmærke sig ved deres betydelige Sliir-

relse, da de i Dyrets tidligste Livsperiode maa gjore Tjeneste som Sviim-

mefodder, og, efter hvad jeg formoder, tillige som Aanderedskaber.

Deres Længde og åen Krumning, Endegrenene danne med Rodslykket,

gjor, at de faae Udseende af at fremtræde fra den allerbageste Deel af

Cefalothorax ; hvorfor man, ved en overfladisk Retragtning, let kunde for-

ledes tU at ansee dem for de to sidste Fodpar. Hvert af dem bestaaer af

to Dele: foruden Rodstykket næmlig et Hovedstykke og en Palpe, men

vise derimod Intet Spor til Gjællevedhæng eller Svobe.

Andet Par Kjæbefodder eller forste Par Svømmefodder (fig. 126)

*} Undertiden Lar jeg nieent at kunne skjælnc fem Ledi imidlertid skulde jeg troe,

at Tallet fire er det rette.
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viser fiiljfende Beskaffenhed. Rodstylslset (a) er Icort (omtrent |'" langt),

temmelig tylst, i Enden bredere. Den indre Green (b) eller Hovedstykket

er ogsaa kort (omtrent ^^^^ langt), tyndt, liniedannet, sammensat af sex

smaa Led, af hvilke det forste er temmelig tykt, især ved Roden, det

sidste lidt tilspidset eller konisk. Fra Enden af de fleste Leds indre

Rand udgaae et Par smaa Borster og fra Spidsen af det sidste Led fem

eller sex. Den ydre Green eller Palpen (fig. c) er, uden at dens Ende-

borster medregnes, dobbelt saa lang som den indre (^"^ I^ng) og noget

tykkere, skjondt af en tynd, langstrakt, llniedannet Form, Den bestaaer

af en meget lang, Inieformigt krummet Grunddeel*), og et ganske kort

Endeled (ikke stort mere end ^V ' langft)« Endeborsterne, af hvilke to

udgaae fra Enden af Grunddelens inderste og yderste Rand og tre fra

Spidsen af Endeleddet, ere meget lange (omtrent som hele den ydre

Green eller ^"0 men tillige blode og overmaade tynde, hvorfor de

maaskee snarere fortjente Benævnelsen Haar.

TrediePar Kjaebefodder eller andet Par Svommefodder (fig. 19,7}

have Grene af næsten lige Storrelse indbyrdes og som tillige i Storrelse

overgaae det foregaaende Pars noget. Rodstykket (a) er af Længde og

Form omtrent som hos dette. Den indre Green (b), hvis Længde udgjor

omtrent
l^'''',

synes, ligesom hos foregaaende Par, at bestaae af sex Led,

der dog tildeels vise sig mindre tydeligt. Forste og andet Led ere korte,

indbyrdes omtrent ligelange (hvert omtrent ^jj'^'^Oj tilsammen kortere end

det tredie (^'" langt), der er dobbelt saa langt som det fjerdej femte

har omtrent lige Længde med tredie og sjette med fjerde. Fra Enden

af femte Leds indre Rand udgaae to og fra Spidsen af sjette Led fire

Borster, der næsten have Grenens Længde. Bemærkes maa imidlertid.

) Jeg har meent at iagttage, at dens Grunddeel bestaaer af to eller tre Led, saaledes

som Afbildningen ogsaa viser} men, efter gjentagne Undersogclser paa flere Individer,

har jeg dog ikke kunnet komme til noget fuldkomment sikkert Resultat om Led-

denes Antal.

yid, ScL nnliirvid, og mathem, A^i. IX Deel, ' i
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at disse Borster synes at vise nog-en Afvexling- i Læng-de, hvilket do^

rimelig^viis Itun er en Folg-e af tilfældig Beskadigelse. Den ydre Green

(c), der er ^^^' lang"? beslaaer af tre Led : fiirste Led meget lang-t (i'")?

krumt; andet Led omtrent halvt saa langt, ved Tværstriber lig^esom deelt

i et stort Antal Smaaled, fra Enden udsendende tre Borster af omtrent

I'" Længde; tredie Led meget kort, i Enden forsynet med tre Borster af

samme Længde som de nys omtalte. Disse Borster ere i Spidsen

fjerdannede.

Efter disse Kjæbefodder ftilg-e fem Par smaa Fodder, der tildeels

ere skjulte mellem Svommefoddernes Bod^tykke, og- næsten have samme

Storrelse indbyrdes (omtrent ^ til ^'^^ Længde), samt stemme deri, at

de alle ere enkelte, uden nog:ensomhel*t Kloftning- eller Vedhæng: (ikke

eng-ang' S[)or til Borster) og: af en temmelig plump, uformelig Dannelse.

De synes at bestaae af samme Antal Led som hos det voxne Dyr; dog

er Ledafdelingen saa ubestemt, at jeg ikke med Vished tor paastaae det.

De to første Par (fig. 128) ere hver forsynede med en lille, plump

Haand; de tre folgende Par (fig. 129) ende derimod med et lille

konisk Led.

Bagkroppen er langstrakt (3'"' lang) og tynd (dens storste Tyk-

kelse næppe
f''''')-

Længdeforholdet mellem dens forskjællige Binge er

omtrent folgende: forste Bing j^g^'"^ lang, anden Bing ^'^", tredie Bing

^Tj"^'?
fjerde Bing ^"'j femte Bing -^^''^

-i
sjette Bing |-'" og endeligen

Halen, foruden Endeborsterne, ^jy'". Endeborsterne have en Længde af

y^ til ^y'". Anden Bings Bedækning viser endnu ingen Sideudvidelser;

derimod er tredie Bing allerede lidt puklet, og Midten af dens bageste

Band paa Bygsiden lidt udtrukket i en Spids. De to folgende Binge

udsende hver forneden paa Siderne to fine Pigge lige bagud, hvilke lægge

sig tæt op til Siderne af den folgende Bing (see fig. 152).

lovrigt ere Bagkroppens fem. forste Hinge hver paa Bugfladen for-

synet med el Par Vedhæng (fig. 120 m, n, o, p, q), ligesom hos det voxne
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Dyr
5
paa den forste Ring er delte Vedhæng (lig. 150) endnu megel lille

(Isun ^ " i det Hoieste), mea bliver storre paa de folgende Ringe (indtil

jf^^O' I Hovedsagen ere di^se Vedhæng dannede omtrent som hos det

voxne Dyr (kun at de ere plumpe og uden Spor til Borster): de hestaae

af en Roddeel og to Endeplader, af hvilke den indre er mindre end den

ydre
5
paa de fire sidste Ringe ere de indre Endeplader endvidere forsy-

nede med en lille Biplade (fig. 151, c), hvilken dog forholdsviis er meget

storre end hos det voxne Dyr.

Bagkroppens sjette iling er meget langstrakt og smal, bagtil

ligesom indkilet i Halevedhænget med sin Spidse.

Halevedhænget (_^g.iZ2) har endnu ikke deelt sig i en Mellemdcel

og to Yderdele, men bestaaer kun af et eneste stort Stykke, der danner

en triangulær Svommefinne, hvilken næstea har ligesaa stor Brede i Enden,

som dens Længde belober; dens bageste Rand er lidt halvmaaneformigt

indbojet, og besat med 16 Borster af middelmaadig Længde.

Ved at kaste et Tilbageblik paa det Anforte see vi, at Ungen af

H. polaris, idet den gjennembryderÆghylsteret, allerede i de fleste Hen-

seender har megen Lighed me<l den Voxne. De væsentligste Forskjæl-

ligheder ere Mangelen af Gjæller og den særegneUdviklingafde to sidste

Par Kjæbefodder, der i Dyrels allerlorste Periode forekomme mig at

vikariere for Gjællerne. Det vil ikke være uden Interesse at sammen-

ligne Hippolylernes Udvikling med Udviklingen hos en temmelig nær-

staacndc Form (Homarus vulgarisjf og je|»' har derfor givet en Beskri-

velse af denne Plads her.

B. Udviklingen hos Homarus vulgaris,

(Tab. VI, fig. 155—14i.)

Dersom Nogen skulde mene, at det var overflodigt at om-

tale Hummerens Udvikling, eftorat Rallike allerede har beskrevet

II*
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ilenne*), bemærlser jegf derimod: at Rathke kun har berort den meget

Isort, at han ikfee har oplyst sin Beskrivelse med Afliildninjjer, og at jeg- i

el va'sentligt Punkt afviger fra Ralhke. Desuden ere disse Undersogelser

af den IValur, at det ikke kan være andet end gavnligt for Videnskaben,

at de gjores til Gjenstand for selvstændige Undersogelser fra flere Sider.

Længden af den, til at gjennembryde Æghylsteret aldeles færdige,

Hummerunge udgjor omtrent S^''^'; heraf indtager Cefalothorax omtrent

en Trediedeel, Bagkroppen de to Trediedele**).

Cefalothorax er, sammenlignet med den lange, tynde Bagkrop, af

en meget bred og tyk Form. Fra Midten af Pandens forreste Rand ud-

sender den et Horn af tilspidset Form, hvilket bojer sig ned mellem Oj-

nene (dog saaledes, at del ligger lidt foran disse), og næsten naaer til

Enden af dem (Tab. VI, fig. 133, a).

Ojnene (Tab. VI fig. 133 b) ere meget store, især af en betydelig

Tykkelse (omtrent^''''')? næsten kugledannede, anbragte paa en kort Stilk *,

deres Facetter ere meget tydelige.

De indre Folere (Tab. VI fig. 134, a) have omtrent 1^'" Længde,

en plump Form, og synes at bestaae af to, næsten lige lange. Led 5 forste

Led er noget tyndere end andet; dette sidste ender stumpt afrundet, og

udsender et Par Borster, af hvilke een er temmelig lang, tillige tyk, og

ikke tilspidset i Enden.

*) fVicgmann'>s Xvchiv, 1840. i?aMArc har erholdt de ved ham iindersogte Exemplarer af

Professor Eschriehl, og det er ligeledes Pr. E.'s Godhed, jeg skylder de her beskrevne

j

det er Unger afsnmme Kuld. Det er sjældent at træffe Hummerhunner, hos hvilke Un-
gernes Udvikling er skreden saa vidt frem, som hos de her omhandlede; idetmindste

har det aldrig villet lykkes mig, skjdndt jeg har undersogt mange Exemplarer i denne

Anledning, £ndnu besdnderligere forekommer det mig, at jeg paa den norske Kyst,

hvor Hummeren er sna særdeles hyppig, aldrig har kunnet træfie Unger af ^" til

4" Storrelse, ja ikke engang af Fiskere har kunnet erholde nogen sikker Efter-

retning om saadanne (naar de næmlig have talt om Hummerunger, har en nærmere
Undersogelse viist mig, at det var Galatheer, de forvexlede dermed).

**) Alærkelig er den Omstændighed, at jeg hos forskjællige Individer, skjondt alle ho-

rende til samme Kuld, har fundet et meget forskjælligt Forhold af Forkroppens

og Baj;kroppcns Længde.
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De ijdrv Folerc (Tab. VI fig-. 134 bed) udsende fra et fælles Grund-

led (b) to Grene, en iivre (c) og en nedre (d); Grenene ere omtrent

af lige Længde eller don ovre dofy Itun ubetydelig-t læng-er end den nedre,

bvilken derimod er tykkere. Den ovre Green bestaaer, saavidt jeg' har

kunnet skjiinne, af tre Led*); de to forste af disse ere mejjet korte,

tilsammen korfere end det tredie; dette har en nog'et tilspidset Form, ojf

ender med et Par Fjorborster. Den nedre Green bestaaer kun af to Led,

af hvilke det forste er særdeles kort; det andet er lang^t, men tillig-e meg^et

bredere end det forste, og^ har ligesom Skee- eller Skuffelform; i Enden

og' lang's en stor Deel af den nederste Rand er det besat med en Mæng-de

Fjerborster (jeg- har talt over 20).

Med Hensyn til Munddelene vil jeg^ forst forudskikke en Bemærk-

ning-, som ing-en Tvivl er underkastet, næmlig- at alle Munddelene (Kind-

bakker, 2 Par Kjæber og tre Par Kjæbefiidder) ere udviklede; men til-

lige tilfoje, at jeg' med Hensyn til Formen af disse Dele (de inderste

næmlig) ikke er aldeles sikker i alle Henseender, da Undersogelsen er

temmelig vanskelig.

Kindbakkerne iTah.Yl figl33) ere af stærk Bygning, og synes at

bestaae af to Led; det sidste Led er i Enden halvmaaneformigt ind-

skaaret, og forsynet med adskillige Tænder. Jeg antager, at Kindbakkerne

ere forsynede med en lille, toleddet Palpe (fig.135 b), skjondt det ikke

altid har villet lykkes mig at fremstille denne.

Forste Par Kjæber (Tab. VI fig. 136) bestaae af tre smaa, tæt op

til hverandre liggende Plader, alle omtrent at lige Storrelse og i Enden

forsynede med et Par Borster.

AndetPar Kjæber (Tab. VI fig. 137) bestaaer af fem Plader eller

Blade, af hvilke den yderste (e) ved Storrelse, Form og Haarbeklædning

*) Maaskee er denne Green kun dannet af to Led; thi undertiden har jeg ikke kunnet

bemærke flere.-
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meg^et (ydelig-t er karakteriseret som Svliben, den næste (d) som Palpen',

de tre inderste iidgjore den eg-cntlijfc Tyggedeel.

Saavel paa de to folgende Par Kjæhefodder som paa alle Fod-

parrene er -ved Roden af Grundleddets ydre Rand, foruden en blære-

dannet Svobc, hæftet en Gjcelle; denne er af Form (fi|y. 140 e') langstrakt

og smal i forskjællig Grad, og langs liegge Sider forsynet med et Antal

smaa Blade eller Fremragninger.

Det forste Par Kjæbefodder (Tab. VI fig. 138) ere temmelig smaa,

og besiaae af en toleddet Kjæbedeel (ab), langs den indre Rand besat

med Borster; en dobbelt Palpe (cd), hvis indre Green er tyndere men

lidt længer end den ydre, begge toleddede; og endeligen en Svobe (e),

der har Form af en Sæk eller Blære, hvis ydre Rand er lidt indbojet.

Det andet Par Kjæbefodder (Tab. VI fig.i39) har Fod form, men

or temmelig lille (dets Længde er omtrent V') og bestaaer af to Grene,

der udgaae fra et fælles bredere Grundled (a): Foden (af f''^' Længde),

og Palpen, som kun har Fodens halve Længde, og tillige er meget tyn-

dere. Fodgrenen (b), som er temmelig plump og stærk, bestaaer af fem

eller maaskee sex Led, af hvilke de tre sidste ere meget korte, plumpe

og besatte med endeel korte Borster. Palpen (c) bestaaer af to Led,

af hvilke det sidste er det længste, af noget tilspidset Form, i Enden for-

synet med nogle Borster; Spor til delte sidste Leds Inddeling i Smaaled

har jeg ikke med Sikkerhed kunnet iagttage.

Andet Par Kjæbefodder (Tab. VI fig. 140) er meer end dobbelt

saa langt som lorste (Længden IjV'^O? ™cn forholdsviis af mindre plump

Bygning. Den måre Fodgreen har yV^'^Længde, og bestaaer af fem eller

sex Led, af hvilke de tre sidste ere meget tydelige, de foregaaende der-

imod ubestemte; endeel smaa Borster sees især paa den indre Rand af

denne Green. Palpen (af j'" Længde) har to Led, det sidste lidt længer

end det forste; dette sidste er deelt i adskillige Smaaled, dog saa utydeligt.
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at det er umulig't, at bestemme deres Antal med nojyen Sikkerhed; jeg-

mener imidlertid at have iag-ttajjet otte.

Forste Fodpar (Tab. VI fig-. 141) udmærker sig- ikke blandt^ de

ijvrige Fodpar ved Længde (dels Længde udgjor omtrent \^^^'% men vel

ved en stærkere Bygning, og viser en stor, fuldkomment uddannet Haand ;

med alle de folgende Fodpar stemmer det deri, at det bestaaer af to

Grene, een indre eller den egentlige Fod (!41 , b) og en ydre eller

Palpen (c), hvilke udgaae fra et temmelig kort fælleds Grundled eller

Hofte. Foden er anbragt i et Udsnit i Hoftepladens nederste- inderste

Hjorne, og synes at bestaae af fem Led*) (Haanden regnet for to Led).

De tre forste af disse Led ere korte, og overgaae tilsammen kun Haanden

lidt i Længde (Haandcns Længde omtrent jV")« Med Hensyn til det

indbyrdes Forhold af de tre forste Led, da synes det forste at være det

længste (omtrent ^ af Fodens Fjængde), det andet det korteste. Haandens

Tommel er lidt længer end den ubevægelige Finger, men lidt kortere end

Palmen eller den bag Fingrene liggende Deel af Haanden; hver af

Fingrene ender med en temmelig tyk og stor Borste foruden adskillige

mindre, og paa den indre Band vise de nogle meget korte. Palpen har

lidt mere end Fodgrenens halve Længde (henimod f"''' lang), og bestaaer

af to Led: et lidt kortere Bodled og et, i omtrent en halv Snees Smaaled

deelt og med en Mængde Fjerborster forsynet andet Led.

AndetFodpar (Tab. VI fig. 142) er af lidt mere end i'"' Længde,

men lidt kortere end forste Fodpar; Fbrf^renen har omtrent xV^I^ængde,

og er dobbelt saa lang som Palpen; foruden dens spædere Bygning ad-

skiller den sig fra forste Fodpar ved en noget kortere og mindre regel-

mæssigt bygget Haand, hvis Tommel rager meget langt frem foran den

) De to eller tre forste Led ere saa ubestemt afgrændsede fra hinanden og af et saa

rynket Udseende, at det, efter min Mening, er umuligt as sige, om Foden bestaaer

af fem eller sex Led, og at man, ved at ville angive et bestemt Tal, udsætter sig

for at skuffe sig selv eller andre. Og det Samme gjælder om Palpernes Smaaled.

llaandrodens og Uaaudcns Form ere derimod tydeligt udtrykte.
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Itorte ubevægelige Finger, der Itunde signes næsten blot at have Form af

en Knude eller Fremrag-ning-* af Fodens tre forste Led overg'aaer det

mellemste de to andre i Læng^de; endeel korte Borster vise sig- hist og:

her paa alle Leddene. Palpen forholder sig- omtrent som hos forste

Fodpar.

Tredie Fodpar stemmer saa g-anske overeens med andet, baade i

Form og- Slorrelse, at det ikke træng-er til nog-en særskilt Beskrivelse.

Fjerde Fodpar stemmer aldeles overeens med femte (Tab.VIfig-.

1 i3), og- de kunne derfor afhandles under et. Læng-den omtrent I"'. Foden,

som omtrent udgjor 4'"', mangler Baand, og- ender tilspidset: den synes at

bestaaeaf fem Led; forste Led det korteste; andet Led langt, i Enden af

den yderste Rand forsynet med et Par korte Borster; tredie Led omtrent

halvt saa langet som andet, lig^eledes forsynet med nog^Ie Borster i Enden

af den yderste Rand; fjerde Led omtrent af Læng-de som andet, saavel

dets yderste som inderste Rand lidt bolgeformig-t bug-tet paa en uregel-

mæssig- Maade og- i Enden forsynet med Borster; femte Led omtrent af

Læng-de som tredie; i Enden lidt tilspidset og- forsynet med et Par sman

Borster. Palpen eller Svommefoden har omtrent j''''' Længde; ligesom

hos de foregaaende Fodpar er den deelt i et kortere Grundled og- et lidt

længer andet Led, hvilket sidste ved Tværstriber er deelt i Smaaled,

hvoraf jeg- kun har kunnet iagttag-e fem eller sex med B<'stemthed.

Bagkroppen (fig-. 144) er langstrakt, smal, trind, og bestaaer

af syv Ringe, af hvilke de sex forste efterhaanden aftage noget i Tyk-

kelse. De fire forste Ringe ere indbyrdes omtrent af li|;e Længde, og

tilsammentagne lidt længer end de tre sidste. Sjette Ring synes i Regelen

at være den korteste. Syvende Ring er længer end de to foregaaende

tilsammentagne, har en meget fladtrykket Form, tiltager mere og mere i

Brede bagtil, og bliver saaledes triangulær; den fremstiller altsaa en

Svommefinne eller Halevedhænget. Dens bageste Rand (23, b) er lidt

halvmaaneformigt indbojet og i hele Længden forsynet mod meget korte
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Haar (omtrent 30 Styliker). De bageste Hjorner eller Vinfcler, der ere

bojede lidt ned eller ind, vise sig- ved Præsning at ende med en temmelig

stærk Pig (144, b'O- Undertiden har jeg troet at kunne bemærke, at disse

to Hjorner ved en skraa Fure vare afgrændsede fra den iivrige Deel af

denne Ring, og altsaa dannede ligesom særskilte Led; men atter hos andre

Individer har jeg ikke kunnet iagttage dette Forhold, og veed altsaa ikke,

om nogen Vægt kan lægges paa det. Fra Midten af den bageste Rand

har jeg stundom bemærket en lille Knude at fremrage. Fra Ragkroppens

fem forste Ringe udgaaer paa hver Side et lidet Lem eller Vedhæng,

hvilket er den forste Antydning af Svommefddderne (Tab. VI fig. 114, aa

og 144, a'). Af Form er disse Lemmer tilspidsede, og synes deelte

1 tre Led (den fremragende Knude, til hvilken de ere hæftede, med-

regnet); i Længde staae de ikke meget tilbage for de Ringe, til hvilke de

ere befæstede*).

Ved, at sammenligne Hummerens tidligste Livsperiode med samme

hos H. polarts, sees: at den forste i flere Henseender er nærmere den bli-

vende Tilstand, idet den^har Respirationsorganerne temmelig udviklede,

et tydeligt Pandehorn, de to yderste Par Kjæbeftidder mindre og de egent-

lige Fodder forholdsviis storre. Paa den anden Side staaer den derimod

paa et lavere Udviklingstrin i den Henseende, at Foddcrne ere deelte i

to Grene, og at Svommefodderne ikke endnu have erholdt deres blivende

Form, skjondt de tydeligt ere tilstede.

*) RatJike benægter Tilstedeværelsen af disse Lemmer hos Hummcryiigclen; men jeg

har all for ofte og alt for tydeligt iagttaget dem, til at jeg kunde nære den aller-

ringeste Tvivl om det angivne Forholds Virkelighed. Imidlertid er det ikke over-

flodigt at bemærke, at de ikke ere lige lette at iagttage hos alle ludividtr, og at

man, naar man betragter Bagkroppen fra Siden, i Regelen ikke bliver dem var,

fordi de almindeligeu ere bojede saaledes, at kun Grunddelen viser sig som en lille

fremragende Knude. Naar man derimod udstrækker Bagkroppen paa dens Biigflade,

iagttages de almindeligen meget tydeligt.

f'id. Scl. naturvid. Ofj malhem. yipi. IX Deel. Kk
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C. Om Udviklingen hos Cymopolia Caronii?

(Tab. V. %. m—H9).

Ved Kysten af Madeira erholdt jegf (i September) paa omtrent

tyve Favnes Dybde et eneste Exemplar af en Krabbe, der synes at maatte

henfores til Roux's Cymopolia Caronii*'), eller i alt Fald staaer denne over-

maade nær**). Det fanjjne Exemplar var heldigviis en Hun Comtrent

5''' lang^ og^ 4^'"^ bred) med en Mængde, allerede af Æghylstrene ud-

krobne, Ung-er under Bug-en. Læng-den af Ung-en udgjiir omtrent f'"y

*') Crustacés de la Aléditcrranée pi. 21.

**) Da denne Krabbe synes at væ-re meget sjælden, eller dog oTerniaade lidt bekjendt.

(Roiix og Milne-Edwards ere de eneste Karcinol<i^;er, der tilforn have undersiigt

denne Art, og den sidste angiver selv, at han kun har seet et eneste, meget slet kon-

serveret Exemplar i det naturhistoriske Museum i Marseille), vil jeg tilfoje et Par

Hemærkninger om den. 1) Rygskjoldet er besat med en Mængde meget korte, lyse-

gule Haar (et, saavidt jeg kan skjonne, for hver af de sniaa Knuder eller Korn,

sotn bedække Skallen); disse antydes ikke paa Roux's Afbildning, og omtales ikke

i Beskrivelsen hverken hos ham eller hos lUitne-Edwards. 2) Andet, tredie og

fjerde Fodpar have det næstsidste Led, saavelsom Tarsen næsten jlige til Spidsen,

langs den ydre Baud tæt besatte med en Række Borster, der omtrent ere ligesaa

lange som Fodleddenes Brede, paa Tarsen endog tildeels meget længer. Disse

Borster, der gjiirc Fødderne skikkede til Sviimning, synes i Hviletilstand at ligge

tæt op til de nævnte Leds ydre Flade. Paa Fiiddernes iivrige Led iagttages kun

korte llaar ligesom paa Rygskjoldet; og paa den indre Flade af de omtalte Fodpars

næstsidste Led danne meget korte Haar tre parallele Længderækker. R. og M.-E.

berore ikke disse Forhold. 3) Tornene, hvormed Laarets forreste Rand paa de tre

mellemste Fodpar ender, ere hos mit Exemplar meget mindre fremtrædende end

H.'s Afbildning viser dem. [Jagtet de her betegnede Forhold ere fur ubetydelige, til

efter dem at formode nogen Artsforskjællighed, har jeg dog ikke anseet det for

uvcrflddigt, at anfdre dem. — Milite - Edwards fremsætter den Formodning, at de

indre Kjæbeftidder niaa naae frem foran de ydre indtil Folergrubernc. Dette har

jeg ikke fundet bekræftet hos min Cymopolia, hvis indre Kjæbefodder ikke ere læn-

gere end de ydre. — Endnu fortjener fdlgende at anfores: Roux angiver blandt

Slægtsmærkerne, at Bagkroppen bos begge Kjon bestaaer af sex Ringe; Milne Ed-

wards siger derimod, at Bagkroppen hos begge Kjbn er dannet af syv distinkte

Ringe. Da M.-E. ikke tilføjer Noget, hvoraf man kan skjonne, at han har haft til

Hensigt at berigtige R.'s Angivelse, og da han selv beretter, at han kun har seet et

Jndivid, og altsaa kun et af Kjdnnene: opstod den Formodning hos mig, at Ordet

syv kunde være en Trykfejl. Hvorledes nu end dette forholder sig, saa er det

sikkert, at den af mig undersøgte Hun har syv Halei-inge, hvorvel den forste er

m«get kort.
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hvoraf Cefalothorax og- Bag^kroppen hver næsten indtage ligemegef, eller

omtrent |"^'.

Cefalothorax (Tab. V figp. IH) er tyls, plump, mere eller mindre

iaig^Iedannet; Rygskjoldet er bagtil paa Rygfladen temmelig: dybt ud-

skaaret, hvorimod det forlænger sigp ned paa Siderne.

Ojnenc (fig'. Hl, d) ere meget store, elliptiske, af morkebrnun

Farve. De rag-e kun meget lidt ud over den ovrige Deel af Cefal»-

tliorax, og kunne næppe siges at bæres af Stilke.

De indre Følere (fig. 111 a og fig. 1 12) have en ringe Storrelse (hen-

imod tV'^'^ Længde), en meget tynd og tilspidsot Form, og synes at bestaae

af tre Led, af hvilke det forste er det længste, det andet det korteste, og

det tredie staaer midt imellem begge disse i Længde.

De ydre FolereiTsb.V fig. 11 1 b og 113 a) ere dobbelt saa lange som

de indre (de have henimod V Længde eller nojagtigere ^'o^'^O- l^e synes al

bestaae af tre Led, eller, naar den Knude medregnes, hvorfra de udgaae,

da af fire Led: Knuden er kortere end noget af de folgende Led; andet

Led har konisk Form; tredie Led er det længste, temmelig cylindrisk;

fjerde Led er kortere end andet, tyndt, tilspidset. Tæt ovenfor Roden

af disse Folere ligger (fig. 113, b) et lille, tykt, toleddet Vedhæng, hvis

andet Led er meget kortere end forste og i Enden forsynet med tre til

fire tykke men blode Haar.

Hvad Munddelene angaaer, maa jeg lade adskilligt ubestemt, da

det ikke har villet lykkes mig at adskille de enkelte Dele uden Sonderri-

velse, formedelst deres ringe Storrelse og deres Blodhed. Jeg har altsaa

maattet undersoge dem samlede (Tab. V fig. 114), og lade mig lede af

Analogi i deres Bestemmelse.

Kindhakkerne (fig. 114, a) ere korte, meget tykke, bojede, som det

synes besfaaende af to Led, det sidste i Enden noget tilspidset og forsynet

med Borster. Et treleddet, i Enden borstet Redskab, som ligger tæt op

til Kindbakken, harjeg troet at maatte holde for dens Palpe (fig. 11 f, b),

Kk*
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— Dernæst ia}fffages fem smaa Plader eller Blade (fig. 114 c, d, e, f, g),

der lifffje den ene ovenover den anden, og' alle i Enden ere forsynede med

Borsfer: de tre fiirste af disse (c, d, e) troer jeg at kunne holde for det

forste Par lijæber, og de to sidste (f^g) for det andet Par. Udenfor

disse Munddele liar jeg endnu fundet nogle andre, der synes at udgjiire

det forste Par Kjæhefodder (Tab. V fig. 115): fra Enden af en Grund-

plade udgaae to Plader, som i Enden ere væbnede med nogle fjerdan-

nede Torne (fig. 115, a); desuden udgaaer fra Grundleddet paa den ydre

Side af de omtalte Plader en meget mindre Plade og et lille, palpe-

dannet, treleddet Bedsltab *).

Af Fodder findes Isun to Par, hvilise vise folgende BesIsafFenhed.

Forste Par (Tab.V fig. H6) har henimod 5''' Længde, og bestaaer

af et stort Grundstyljfee (omtrent t^j'" langt), fra hvilket to, omtrent lige

lange, Grene udgaae 5 den indre eller den egentlige Fod (b) syues at bestaae

af flere Led (jeg troer at have bemærket fem) af plump Form, og ender

med tre smaa Borster, der ligge saaledes op til hverandre, at man let kan

ansee dem for et af Fodleddene, indtil de ved Præsning adskilles. Den

ydre Green eller Palpen (c) synes at bestaae af to Led, af hvilke det

forste er endeel kortere end det andet, og ender, ligesom den indre

Green, med tre, dog noget længere. Borster.

Andet Par Fodder (Tab. V. fig. 117) adskiller sig egentligen især

blot deri fra forste Par, at den indre Green er meget lille, næppe halvt

saa lang som den ydre; den bestaaer kun af et Led, og ender med et

Par temmelig lange Borster; den ydre Green bestaaer af to Led, og

ender ligeledes med tre eller fire Borster.

Bagved Fodparrenes Bod har jeg bemærket nogle smaa, blære-

dannede Bedskaber (fig. 118, aaaa) med vortet Overflade, hvilke- maaskee

*) Andet og Iredic Par Kjæbefddder har jeg ikke fundet, med mindre det skulde være
riglif;cre, at betragte de Dele, der her beskrives som forste og andet Fodpar, som
Ujæhcfoddcr.
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cre at betrajyte som GjcsUerne ; idctmindste g-iver tieres Form Anleduini«'

til denne Betrajytningsmaade, medens deres Stillings snarere kunde berettijye

fil al anlajfc dem for rudimentære Fodder. Maaskee turde man antagne,

at de forene bejyg-e Ejyenskaber, o: at de ere rudimentære Fodder, hvilke

tillijye i Dyrets fiirsle Periode, inden Gjæilerne ere udviklede, fungere

som saadanne. Uden at vove at have nogen afgjort Mening herom,

lader jeg mig nojc med at bemærke, at jeg har iagttaget fire Par af

disse Plader*), af hvilke de to forreste paa hver Side er meget storre

end de to bageste.

Bagkroppen er Iangstrakt,smal, temmelig cylindrisk, næsten lige bred

overalt, og bestaaer kun af fem Ringe, Halen medregnet (Tab. V fig. 118).

De fire fiirsle Ringe have indbyrdes omtrent lige Længde, og vise paa

Midten, især paa Bugdaden, hver en lille Indsnoring, hvorved de ligesom

deles i to Stykker. Femte Ring eller Halen (fig. 1 19) danner et kraftfuldt

Svommeredskab, og er længer end de to foregaaende Ringe tilsammentagne.

Den synes at bestaae af et Mellemstykke og to Side- eller Endestykker^

Mellemstykket har Form af en ligebenet Triangel, hvis Toppunkt vender

ned; Sidestykkerne have Form af uligesidede Triangler, hvis længste Side

eller Grundflade vender udad, og hvis korteste Side sloder op til Mellem-

stykket; deres indre frie Rand (Triangelens tredie Side) viser tre frem-

ragende Knuder, fra hvilke fremgaae ligesaamange, lange, stærke Borster,

hvilke atter langs Siderne bære korte, tæt op til hverandre liggende Borster,

eller have Fjerform (fig. 119, a); de to fiirste Borster paa hver Side har

jeg fundet sabelformigt bojede, den tredie lige; ved Roden omgives alle

disse Borster af kortere Borster eller Haar. Fra Sidestykkernes bageste

*) Haglet jeg kun har iagttaget fire Par, kunde det, da del liar været mig umuligt at frem-

stille dem særskilte, Plade for Plade, vel hænde sig, at der virkeligen existerede fem

Par. Betragter man dem som Fodpar, blive de ovenfor som Podpar beskrevne Or-

ganer at ansce for de to Par yderste Kjæbefodder, og derved opsfaaer en storre

Regelmæssighed i Forholdet, og nærmere Ovcrcensstcmmelse med Udviklingen hos

H. polaris.
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Vinkel udsendes en stærk Torn af middelmaadig- Læng-de; mellem denne

og^ de allerede omtalte Fjerborster ere et Par Dorster af almindelig

Form anbragte.

Hvad Svommefodder under Bagkroppens Ring-e ang-aaer, da bar

jeg^ vel hos enkelte Individer troet at bemærke saadanne under de tre

fiirste Ringe; men bos mangle flere bar det ikke været mig^ muligt at

erfcjende dem. Maaskee kunde dette beroe, deels paa deres meget ringle

Storrelse, deels paa Undersogelsens derved forog-ede Yanskelig^hed , at

de almindelig^en synes at være trykkede tæt op til Kroppen. Hvor jegf

har troet at iagttag^e dem, bar jeg^ fundet deres Form særdeles simpel, idet

de blot bestaae af en lidt fremrag^ende, tilspidset Stump eller Knude

(fiff. 118,b,b,b).

Ved at sammenligene den her beskrevne Udvikling-sform med de

to tidlig-ere afhandlede, bliver det tydelig-t, at denne er mere fjernet fra de

Voxnes Form end hine. Antager man imidlertid de bag-est under Cefa-

lothorax anbragte Redskaber for rudimentære Fodder, og de to Par foran

disse for Kjæbefodder, bliver Analogien med Udviklingen hos Slægten

Hippohjte meget iojnefaldende.

IV.

Et Par Bemærkninger om Snyltedyr paa

Hippolyter.

Slægten Hippohjte synes i en temmelig boj Grad at være hjemsogt

af Snyltedyr, idetmindste i Sammenligning med, hvad hidtil er bekjendt-

gjort om andre Kræbsdyr i saa Henseende. Jeg har tidligere i Selskabels

Skrifter*) omhandlet et saadant, Bopyrus Hippolytcs, der ikke sjældent

*) VII Deel, j). 306 flgd. Tab. IV fig. 22} og i de særskilte Aftryk, under Titel:

"Gronlands Aniiipoder o. s. v." Side 78 flgd.
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træffes paa Uippohjte polarts, og^ har sit Sæde under Rygsltjoldel paa en

af Siderne, lig^esom Tilfældet er med den alt lænjye fcjendte Bopyrus

Sf/mllarttm. Endnu har je{y injj-cn Erfaring- for, at delte Snyltedyr fore-

kommer paa nog^en anden nordisk Hippohjle. En anden Art, Bopyrus

ahdominalis, der udmærker sig- deels ved Hunnernes hqjst monstrose Form,

deels ved at være fasthæftet til Bag-kroppens Rugflade, har jeg- truffet

hyppig-t paa Hippolyte Gaimardii: i jyatnrhistorisk Tidsskrift har jeg-

meddeelt Beskrivelse ogp Afbildnings af dette mærkelige Dyr*). Et Par

Gange har jeg- fundet Bopyrus ahdominalis paa Hippolyte turgida og: en

eneste Gang- paa H.pusiola^ men i Reg-elen tilhorer den Ao^ H. Gaimardii.

Paa Hippolyte aculeata, den storste bekjendte Hippolyteart, der fortrinlig^-

viis maatte synes at kunne give Snyltedyr Næring-, har jeg- læng-e for-

g-jæves sogt saadanne: indtil endelig-en et Tilfælde ydede mig-, hvad jeg-

allerede næsten havde opg-ivet Haabet om at finde. Idet jeg: næmlig- under

Mikroskopet undersog-le Gjællernes Struktur, og^ skilte de enkelte Gjælle-

blade fra hverandre, blev jeg: pludselig-en et hlle fremmed Leg-eme var,

hvilket jeg: strax erkjendte for et kalig-usagtigt Snyltedyr. Ved paa lig--

nende Maade at undersog^e Gjællerne hos flere Individer af denne Hippo-

lyte, erholdt jeg- endnu nogle, skjondt ikke ret mang-e, Exemplarer afSnvlte-

kræbsen. Da jeg, siden jeg- sluttede min Afhandling: over Snyltekræbsenc

i Naturhistorisk Tidsskrift ^
har været saa heldig- at opdag^e et ikke ringe

Antal nye Former, og- har erholdt enkelte meddeelte af Andre, hvilke jeg-

tilsammen ag^ter at afhandle i et eg^et Arbejde , anseer jegf det for

hensigtsmæssigst, at indlemme nærværende Snyllekræbs i dette, og- undlader

derfor her videre at omtale den. — Hos et Individ af H. gibba fra Spits-

berg-en har jeg^ fundet Ryg-skjoldet paa begg-e Siderne over Fiiddernes

Rod udvidet i en overordentligt boj Grad, eller dannende paa hver Side

en stor, oval Svulst, saaledes som H.polaris viser paa den ene Side, naar

) III, 10-2—112 og 289—298 Tab. I— II.



26i

den herberjjer et mejyet slærltt udviklet Exemplar af Bopyrtis Hippobjtes.

Men ved nærmere Undersiig^else af dette Individ fandt jeg: ing'en Bopyrus

under Ryijslyoldet; derimod skjulte dette en Mænsjde (henimod en Snees)

næsten Isujjledannede, lividg-ule Legemer af forsfcjællig- Størrelse (fra I''"

til næsten is^" GjenncmsniJ), hvilke laae frit ved Siden af hverandre uden

nogen Forbindelse. Det kan næppe være nogen Tvivl underkastet, at

disse Kugler ere Æg af et ubekjendt Snyltedyrj de mindre af dem har

jeg fundet opfyldte af en æggeblommeagtig, grynet Masse; i de storste,

som rimeligviis vare na'rved Modenhed, har jeg iagttaget et temmelig

langt (6 til T'''), tyndt, ormedannet Legeme*). Maaskee udvikler der sig

altsaa af disse Æg et igleagtigt Dyr. Den nojagtigere Oplysning heraf

maa jeg imidlertid overlade tilkommende Undersogere. — Endeligen har

jeg under Bugen af //. pusiola opdaget et gaadefuldt Snyltedyr (Tab. V
fig. IJO, a), som det er vanskeligt at anvise sin rette Plads; ja hvis Bygning

synes saa simpel, saa blottet for alle Organer, at man maaskee let vilde

kunne forledes til, ikke at betragte den som noget selvstændigt Dyr, men

som et blot pathologisk Fænomen, en Svulst eller Udvæxt hos Hippolyten**).

Aabenbart er det, at den danner en ny Slægt, hvilken paa den ene Side

synes at vise nogen Analogi med Lernæerne, paa den anden Side har

ydre Affinitet til nogle Hirudineer og Indvoldsorme. Af denne Form

kjender jeg flere Arter: een, hvidagtig af Farve og af belydehg Storrelse,

fandtes hyppigt ved Spitsbergen paa Bagkroppen af Pagurus pubescens^

en anden, mindre og af orangerod Farve, har jeg truffet paa Pagurtts

Bernhardus i Kaltegatlel; begge disse ere langstrakte og trinde, eller have

) Jeg liar ikke kunnet udstrække dette Legeme ganske lige, og kan altsau ikke bestemme

IVlaalct nøjagtigt) men den ovenstaaende Angivelse vil ikke være langt fra Sandbeden.

**) ^^S skulde maaskee ikke have vovet, med Bestemthed at opfore denne Skabning

som et eget Dyr, dersom jeg ikke, ved at aabne et Exemplar, havde seet Æg udvælde,

hvilke, betragtede under mikroskopet, viste fuldtudviklede Unger, bestaaende af

Forkrop og Bagkrop eller Hale , den sidste forsynet med Svomniefiidder eller

Sviimmeborster o. s. v.
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Ormeforin; den tredie, som foreltoinmer pna H. pusiota, har doriinod

næsten Kugleform eller Ægform 5 den er hvid af Farve, ojy naaer omtrent

2'" Diameter. Blandt 23 Exemplarer af H. pusiola vare otte bebyrdede

med dette Snyltedyr under Buggen; nog^le Exemplarer bare to, og hos

et fandt jeg* endog: tre af disse Parasiter. Den nærmere Beskrivelse

forbeholder jeg^ mig- til en anden Lejlighed.

En fortsat Undersogelse vil vistnok medfore Opdagelsen af flere

Snyltedyr hos de nordiske Hippolyter ; maaskee turde man endog- formode,

at hver Art vil have sine særskilte Parasiter.

V.

Om Slægten Hippolyte's geografiske Foi'hold.

Det Resultat, som fremgaaer af mine Undersogelser over denne

Slægt, med Hensyn til dens geografiske Udbredelse, er: at den synes at

maatte betragtes som væsentligt nordisk. Milne-Edwards anforer to og

tyve Arter*) af den iHist. des Crustacés, II, 371 sequ.): af disse angives

fem eller henimod ? (niljagligere |) som tilhorende det hoje Norden,

næmlig H.aculeata Fabr., H. SowerbeiLteach, H. polarts Sah., H. horealis

Owen og ÆT. Gaimnrdei Mln.-Edw.; af de ovrige 17 Arter ere otte fundne

paa de engelske Kyster og paa Frankrigs Vestkyst (Zf. varians, Prideau-

xiana, Moorii, viridis**^, crassicornis^ Cranchii, Desmarestii***} og serrata').

*} Muligt er det dog;, som jeg allerede har antydet, at een eller flrre af disse inaa falde

bort. Desmarcst kjendte, 1825, kun fem (maaskee endog kun tre) Artcri et af de

utallige Exempler paa Videnskabens raske Udvikling.

) Denne Art findes ogsaa i Aliddelhavet.

**) Denne Art er, livad der forekommer mig meget overraskende, en Fcrskvandsarf;

den er funden i Floderne i Maine og Loire Departement. Non den ikke, ved nær-

mere Cndersogelse, skulde vise sig generisk forskjællig fra Slægten HippolyteV

f'id. Scl. naturvid, oq mntliem. Afh. iX Deel, l-i t
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Kesten tilhorer Middelhavet (een Art), Atlanterhavet nær Azorerne (lo

Arter), det indiske Hav (een Art) og det stille Hav (fem Arter). Ifolge

denne Oplaellinjr tilhorer ilske Halvdelen af Arterne de varmere Have.

Ved nærværende Arbejde forog^es Slægten med ni nye Arter (den tæller

altsaa 51 Arter); Antallet af de nordiske Arter voxer til fjorten, og bliver

altsaa ikke meget ringere end Halvdelen af de bekjendte Arter. Vil man

betragte de paa den engelske og den vestlige franske Kyst forekommende

Arter som nordlige, og foje dem ti! de ovenangivne fjorten, saa bliver

Antallet af de i Atlanterhavets nordlige Deel forekommende Arter

omtrent 2^ Gange saa stort som Antallet af de i alle andre Have hidtil

fundne Arter.

Vilde nuin herimod indvende, at det angivne Forhold maaskee er

mere tilsyneladende end virkeligt, idet de nordiske Have rimeligviis i

denne Retning ere nojagtigere undersogte end de tropiske; saa kan jeg

besvare denne Indvending med direkte Erfaringer. I en lille Havn paa

Spitsbergen (Belsund) har jeg i Lobet af elleve Dage fundet sex Hippo-

lytearter; ved Hristiansund paa Norges Vestkyst, eller rigtigere i selve

Byen*), har jeg i endnu kortere Tid fundet syv eller otte Arter.

Derimod har jeg ikke været istand til at opdage en eneste Art hverken

paa Ost- eller Vestkysten af Sydamerika under et tildeels meget længere

Den Beskrivelse, som leveres af den i AnnaUs d. sciences nnturelles (lem Sevie,

Tom. XXV pag. 460-61), og 'hvoraf 31ilite-E(itvards''s atter er et Uddrag (han synes,

besonderiigt nok, ikke selv at have undersøgt denne franske Art), er saa kort, at

Ifltet med Siklterhed kan sluttes af den. Derimod kan siges om Afbildningen

(1. c. Tab. 10, b), hvilken iovrigt slet ingen Analyse giver, at den maa anta};es at

være meget uuojap.tig; eller, hvis den skulde være nojagtig, da bestyrker den inin For-

modning, at dette Dyr er g*nerisk forskjælligt fra Slægten Hippolyte. De indre

Folcres to Sviiber afbildes lige tykke og af eens Bygning, hvilket jeg endnu ikke

har fundet hos nogen Hippolyteari. Endvidere fremstilles det andet Fodpar kuu

lidt længere end fdrste, uden leddet Haan^rod, og, hvad jeg især vilde ansec for

afgjiirende, hvis det virkeligt fandt Sted i Naturen, nf tykkere og stterkere Bygning

tnd forstc Par.

*) i nanaliTiie, som adskille de smaa Oer, paa hvilke Byen er anlagt.
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Ophold paa Iiverl: Sted, og- sl;j6ndt jeg' havde Opnia*rl;soiuhedon relfel pa^

denne Gjensfand. Nærstaaende Former, Palæmon og Rhijnchocinetes lil

Exempel, savnedes derimod ild«e*).

tiden at læg-g-e nogen sonderhg' Væg-t derpaa med Hensyn til

Afgjorelsen af ået her omhandlede Sporg-smaal, vil jeg- dog ilske undlade

at hemaerlje, at Individernes Antal, idetmindste af en Deel Arter, synes

meg^t betydeligt i Norden**), og^ at Slæg^ten lijfeledes, hvad Storreisen

betraeffer, kulminerer der. H. aculeala overg-aaer alle andre beltjendte

Arter lang-t i Slorrelse.

Endnu vil jeg- tilfoje, at af de fjorten nedenfor beskrevne Arter

ere elleve mig* bekjendte som forekommende ved Gronland, sex ved Spils-

bergen, ni ved den norske Kyst og: kun to i Kattegattet. Af den Om-

stændighed, at Antallet af de grønlandske Arter her saa langt overstiger

*) I drn zoologiske Afdeling af Becchet/s Rejse, som jeg forst for nyligt har haft

Lejlighed til at see, beskrives (ved Otven) fem Hippolytearter som nye QfLnrmafa,

Side 88 Tab. 27 fig.2; H. cornntn, S. 89 Tab. 28 fig. 2; H.palpator, S. 89 Tab, 28

fig.3; H. Lni/i, S. 90 Tab. 37 fig. 3, og (jf.affi.ns, S. 90 Tab. 27 fi.r- 4). I)e to forsle

af disse ere fra Kamtseliatka, de ovrige tre fra det nordligere Kalifornien (omtrent

36 eller Si^n. Br.). Denne Tilvæxt i Antallet synes at indskrænke de nordiske

Hippolyfers Overvægt nogetj saaroeget mere, som de to forste (kamtschatka'iske)

Apter efter min Aiening blot ere Han og Hun af een Art (fl. armutn Hannen,

U. cornnta Hunnen); og denne Art holder jeg for den allerede saa længe

bekjendte //. nculenta; idetmindste kan jeg ikke iindc nogen tilstrækkelig Grund
til at adskille dem (see nedenfor Beskrivelsen af II. ncnleata)^ Om de tre

ovrige Arter , H. pnlpator , H. Layi og H. nffints, ere nye, kan jeg efter de

meget korte Beskrivelser og de temmelig utydelige Afbildninger (uden Analyser af

den forste — af de sidste to gives ingen heel Figur, men blot Pandehorn med de

inderste Folcre, og disse aldeles ulydelige og unaturlige) — slet ingen sikker Mening

have. Paudehornet af H. aff'inis ligner meget det af den nedenfor beskrevne

H. Itirgida.

) Et Beviis herfor troer jeg blandt Andet at kunne hente derfra, at det temmelig

store Antal Individer af //. Sowerbei og H. Gnimnrdii, som erholdtes ved Spits-

bergen , fangedes tilfældigt; det vil sige, med et l{edskab, som slet ikke var

bestemt til denne Fangst, og kun meget lidt skikket dertil,- næralig en almindelig

Ostersskrnbe, hvis I^lasker ere meget for store til i Regelen at tilbageholde saa smaa

Dyr. Heller ikke har jeg paa den norske I!yst brugt nogen anden Fangcmaade for

at erholde disse Dyr.

LI*
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Antallet af de spitsberg-enslte, maa man vogte sig for at uddrage nogen

Slutning. Det maa næmlig erindres , at medens TJndersogelsen af Spits-

bergen med Hensyn til Tid var indskrænliet til nogle faa Dage, med

Hensyn til Rum omtrent til 3 geografisk Miil, er der i en Række af

Aar nedsendt Kræbsdyr fra Gronlands forskjællige Kolonier af Mænd,

som ere bosiddende der.— Jeg vover heller ikke, fordi jeg kun har trulFet

to Arter i Kattegattet, og disse i meget ringe Antal, at slutte til en

saa hurtig og stærk Aftagen mod Syd, som den derved antydede; uagtet jeg

dog allerede paa den sydligere norske Kyst troer at have bemærket en meget

kjendelig Formindskelse i disse Dyrs Forekommen. De lokale Forhold have

maaskee en ikke ringe Indflydelse, hvad vore Kyster angaaer, hvis flade, san-

dede Strand muligen' kunde være disse Dyr mindre gunstig end tangbevoxede

Klippebugter. Og som en Folge heraf var det ikke utroligt, at de svenske

Kattegatskyster kunde fremvise en storre Rigdom af disse Dyr, baade

med Hensyn til Arter og Individer.

VI.

Om Arternes Henforing til Grupper.

Hensigtsmæssigheden af at henfi>re Arterne af en talrig Slægt til

flere naturlige Smaa-Afdelinger eller Grupper, for saaledes lettere at kunne

oversee dem, betvivles næppe aflVogen. Skjondt, som ovenfor bemærket,

kun faa Arter af Slægten Hippolyte vare Desmarest bekjendte, deelte han

allerede disse i to Afdelinger*); vistnok efter lidet væsentlige, tildeels endog

slet ikke i IXaturen forekommende Forhold**): men han synes heller ikke

*) Da jeg ikke har seet Leach's Værk : Malacostraca podophtlialma & cæt. , veed jeg

ikke, hvorvidt D. har L. til Forgjænger heri.

**) Den forste karakteriserer han saaledes: de yderste Itjæbefodders sidste Led skraat

afiikaaret i Eiidcn; de mellemste Folcrcs Rod forsynet med en Torn f det mellemste
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selv at have seot en eneste af Slægtens Arter. Milne-Edwards benytter

Mangelen eller Tilstedeværelsen af Rygskjoldets Kjol, og i sidste Tilfælde

Kjolens forsI>jælIige Udstrækning, til at dele Hippolyterne i tre Grupper.

Da jeg i Slægtskarahteren (S. *ii6 Anm.) har fremsat mine Indvendinger

mod denne Inddelingsgrund, lader jeg den her uberort, og gaaer over til

at omtale de Grupperingsmaader, som forekomme mig hensigtsmæssigere.

Maaskee kan næppe nogen naturligere og sikkrere Inddeling tænkes, end

den, der beroer paa Tilstedeværelse eller Mangel af Palpe paa de yderste

Kjæbefodder, og paa Fremtræden eller Forsvinden af en Svobe paa nogle

af Fodparrene. Efter disse Forhold opstiller jeg de nordiske Arter

saaledes: ,, . . /,4

A. Hippolyter med Palpe men uden Svobe pna de yderste Kjæbefodder.

a. Uden Svobe paa noget af Fodparrene.

1. H. smaragdina.

B. Hippolyter med Palpe og Svobe paa det yderste Par Kjæbefodder.

b. Svobe paa det forste Fodpar.

2. H. Fahricii.

C. Svobe paa de to forste Fodpar.

3. H. Gaimardii.

4. H. gibba.

b. H, nuttiltt.

d. Svobe paa de tre forste Fodpar.

6. H. Sotverbei. [-•i)i'~-~i

7. //. macilenta.

8. H. turgida.

9. H. Phippsii.

10. H. pusiola.

Halevcdiiæng væbnet med to Par Torne paa Siderandenc. — Den anden har i-n

Dusk Haar i Enden af de yderste Kjæbefodder, Roden af de mellemste Folerc for-

synet med en torneformig Plade (lame spiniformc) og det mellemste Halevedhæng
TKbnct med fire Par Torne langs Siderne.
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C. Hippohjter med Svobe men uden Palpe pan de yderste Kjæhejodder.

e. Svobe paa de to forste Fodpar.

11. H. polarts.

12. H. horealis.

f. Svobe paa de tre forste Fodpar.

13. H. aciihatn.

14. H, microceros.

Uagtet jeg: anseer denne Opsiilllng* af Arterne for den naturb'ge,

og folger den i Arternes Besltrivelse ; og- uag-tet jeg endvidere er af denr

Formening, at man, dersom Arternes Mængde i Tiden skulde gjore en

Sønderlemmelse af Slægten Hippolyte i flere Underslægter nodvendig,

derved maatte folge de i denne Opstilling givne Antydninger: saa nodes

jeg dog paa den anden Side til at udpege en Ufuldkommenbed ved Ind-

delingen, forsaavidt den er hentet fra Svobernes Antal. Svoberne ere

næmlig smaa, og derfor hos Slægtens mindre Arter temmelig vanskelige

at bemærke. Oftere har jeg ikke med Sikkerhed kunnet angive dem,

for efter Sonderlemmelse af flere Exemplarer. Naar man altsaa af en

lille Art kun besidder et Individ, og dette maa skaanes: er man maaskee

ikke istand til at bestemme, hvor det skal henfores. Jeg foreslaaer derfor,

ved Siden af den ovenstaaende Inddelingsmaade at bruge en anden, hentet

fra Antallet af Torneparrene paa Rygskjoldets forreste Rand (see ovenfor

S. 216), hvilken vistnok er aldeles kunstig, men simpel, letopfattelig og i

de allerfleste Tilfælde sikker.
»

A. Arter med et Par Torne paa liygskjoldets forreste Rand.

1. B. mtttila.

B. Arter med to Par Torne paa liygskjoldets forreste Iland.

. a. ingen af Tornene over Ojet.

2. H. Gaimardii.

3. H, gibba.

4. H. Fabricii,
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5. H, pusiolfi.

6. B. macilenta.

b. Et Par af Tornene over Ojet.

7. n. bovcalis.

C. Arter med tre Par Torne paa Rygskjoldets forreste Rand.

8. G. microceros.

9. H, aculcata.

10. B. polarts.

11. H. smaragdina.

D. Arter med fire Par Torne paa Rygskjoldets forreste Rand.

21. H. Phippsii.

13. H. tiirgida,

14. //. Suwcrbei.

VII.

Artsbeskrivelser.

A. Pedes maxillares externt palpo, non vero flagello,

instructu

a. Pedes flagello destituti.

/. Hippolyte smaragdina Kr.

(Tab. I fig-. 1—11).

Farven er dejlijjl smarajjdgron, med et Par lasurblaa Punfcter

bag Rygslsjoldets forreste Rand, eller en lasurblaa Stribe langs Midten

af Bygskjoldet.

Formen af denne Art er langstrakt, let og siirlig.

Rygskjoldet glat, uden nogen Konvexitet i Retningen forfra bagtil,

og uden Kjol paa Middellinien, selv bos Hunnerne.

Pandehornet (Tab. I fig. 1) iidgaaer vandret i Flugt med Rjg-

linien*), er gjærne længer end Rygskjoldet, eller dog ligesaalangt, iem-

*) Klin hos enkelte Individer bojer Hornet sij^; hojst ubetydeligt opad.
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melig^ t^l'.t ved Roden, men smalt eller af ringle Djbde^ i Enden tilspidset;

eg^entlig^en besidder det ikke den sædvanligre knivsbladdannede Udvi«

delse; eller, i alt Fald, i saa rin|]^e en Grad, at den ikhe kan iagttages

uden Ojets Bortljernelse. Paa Rygskjoldets Aiiddellinie har jeg aldrig

fundet Tænder; derimod er een, temmelig stor og tydelig, almindeligt

noget opadrettet, Tand anbragt paa Pandebornets Rod mellem Ojnene,

en anden beelt ude mod Spidsen af Hornet; denne sidste plejer at være

rettet lige frem, og er meget mindre end ftirsle, underliden endog saa

lille, at den selv med en stærk Lupe Itunvanskeligen opdages; derimod bar

jeg endnu aldrig fundet den at mangle aldeles. Paa den nederste Rand bar

Pandchornct i Regelen to Tænder, sjældnere tre, meget sjældent fire*).

Hvad Pandebornets relative Længde angaaer, da er det omtrent tre Gange

saa langt som Ojcnstilkene, og naaer omtrent til Enden af de indre Fo-

leres indre Svobe, samt næsten til Enden af de ydre Foleres bladdannede

Vedbæng (naar disses Endeborster medregnes). Rygskjoldet har paa hver

Side af Pandebornets Rod over Ojet en stor, frem og noget opadrettet

Torn (fig. 2); tæt under Ojet, dog nedenfor den sædvanlige Hudlap (d)

eller Ojebulens yderste Vinkel, findes en anden, noget mindre Torn; om-

trent midt imellem denne og Rygskjoldels forreste Hjornevinkel findes en

tredie, temmelig stærk Torn, hvilken dog ikke udgaaer fra Rygskjoldels

forreste Rand, men noget bag denne fra selve Rygskjoldet. Derimod

fremtræder hos denne Art ingen Torn ved Siderandencs Forening med

forreste Rand.

Ojcnstilkene ere temmelig tynde og tillige cylindriske.

De indre Folere ere temmelig korte, og indeholdes lidt mere

end fire Gange (4^) i Totallængden; Spidsen af deres længste (indre)

*) Hos de 17 Individer, som jeg har haft Lejlighed til at iiiidcrsrige, var Forholdet af

Pandehornets Tænder folgende: paa den ovorste Rand viste Tandantallct sig ufor-

andret det samme i
paa den nederste Rand havde elleve Individer to Tænder, fcin

Individer tre Tænder »g et Individ fire.
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Svobe naaer Itun lidt ud over de ydre Foleres bladdannede Vedhæng".

Skaftet er omtrent af lig-e Læng-de med den ydre Svobe, men meget kor-

tere end den indrej dets forste Led er nog-et længer end de to folgende

tilsammentagne, ogovergaaes ifeke i Længde af dets pigdannede Vedhæng;

andet Led er lidt længer end tredie, og udsender (hvad der synes ejen-

dommeligt for denne Art) et Antal (omtrent en halv Snees) lange Fjer-

borster fra den indre Rand, hvilke naae til Enden af den indre Svobes

tredie Led. I den indre Svobe, der er omtrent en halv Gang- saa lang

som den ydre, har jeg talt 27 Led. I den ydre Svobes Roddeel, der

omtrent er fire Gange saa lang som Endesnærten, har jeg talt ti Led, i

Endesnærten fire eller fem.

De ydre Poleres Slsaft er kort, hvilket især gjældor om sidste Led

i Forhold til samme Deel hos andre Arter; Svoben udgjor henimod |

af Totallængden. Vedhænget er middelmaadigt langt (det indeholdes

omtrent 5i Gang i Totallængden, og naaer langt frem foran de ydre

Kjæbelodder) , smalt, liniedannet, den indre Rand saa godt som aldeles

ikke udbojet; dets Rrede indeholdes mere end tre Gange i Længden; i

Enden er det skraat afskaaret i en mere end almindelig Grad, og dets

Spidse naaer langt frem foran den ydre Rands Endetorn.

Munddelene vise hos denne Art flere Afvigelser. Kindbakkerne

(fig. 3) mangle Palpe', jeg har undersogt flere Exemplarer for at

komme til Overbeviisning herom, og har ikke kunnet opdage mindste Ru-

diment af delte Organ, som ellersikke er vanskeligt at fremstille. Kind-

bakkernes Endetorn (fig. 3, a og a*) vise fem smaa Tænder.

Ilos andet Par Hjæber har Palpen en noget afvigende Form, idet

den næmlig overalt er omtrent lige bred, og saaledes mangler den sæd-

vanlige smallere Endedeel (fig. 4).

Hos forste Par Kjæbefodder har jeg troet at finde Palpens indre

Green treleddel; dog ere Leddene saa utydelige, at jeg ikke er fuldkom-

ment forsikkret om Virkeligheden af dette Forhold (fig. <^, c).

f'id. Sel. nntiirvirl. og mnlhtm. /4fh. I.V Deel. "•* ^^



274

Uos andet Pur Kjæbefodder (fig.6) synes Gjælleblade at savnes.

Iijæbedelens femte Led ind(ag:er en storre Deel af Qerde Leds Rand end

sædvanligt, og" nærmer sig noget til Triangelformen.

De yderste Kjæbefodder (fig.7) ere ganske ualmindeligt korte, da

de indeholdes mere end sex Gange i Totallængden, og kun naae til Enden

af de ydre Foleres Skaft*). Andet Led udgjor næsten Halvdelen af

Længden, og er mere end dobbelt saa langt som tredie, hvilket langs

den indre Kand er forsynet med en stor Mængde Borster, der danne fire

Tværrækker. Fjerde Led, der ogsaa har mange Borster s(illede i Tvær-

rækker, er i Enden og paa en Strækning af den indre Rand væbnet med

ni stærke Torne, der danne een fortlobende krum Række. Den Deel af

Palpen (a), som er besat med Fjerborster og ved Afsatser ligesom deelt

i Smaaled, er her forholdsviis meget slor. Svobe mangler.

Gjællerne udmærke sig derved, at det forste Par er af usædvanlig

Længde og af forholdsmæsig ringe Brede. De fire fJilgende Par ere alle

tilspidsede foroven, den bageste Green kortere end den forreste. Femle

Par er furet lige (ra Spidsen, og Sidedelene altsaa lige lange.

Forste Par Fodder (fig. 8) have omtrent samme Længde som de

ydre Kjæberodder. Armene (a: de fire forste Led) udgjore Halvdelen

af Længden eller lidt mere; Haanden er noget længer, dog ingenlunde

dobbelt saa lang som Haandroden. Svobe findes ikke Spor til.

Andet Par Fodder (fig. 9) ere usædvanligt korte, og naae langt-

fra ikke Enden af de ydre Foleres bladdannede Vedhæng; de indeholdes

mere end fire Gange i Totallængden. Tredie Led har omtrent Qerde

Leds halve Længde. Haandrodens (fig. 9 a) Smaaled vise her et ganske andet

Forhold end hos alle andre nordiske Hippolyte-Arler: jeg har næmlig kun

fundet tre istedetfor syv; naar Haandroden tænkes deelt i elleve ligestore

*) Ue ere kortere end de ydre Poleres bladdannede Vedhæng, livorpan niaaskce intet

aiifti't Evciiijirl litidcK i denne ^!h(';;t.



27a

Dele, inrieliolder del forsfe Led sex af disse Dole, det andet to og- det

tredie tre*). Ilaanden har omtrent Haandrodens halve Læng'de.

Tredie Par Fodder er meg'et læng-er end andet, men naaer dojy

ikke Enden af de ydre Fiileres bladdannede Vedhænge; det indehohles

omtrent tre Gang-e i Totallænjjden. Dets Qerde Led er det læng-ste, skjondt

ikke mrg-et længder end sjettej dette sidste er omtrent dobbelt saa langet som

femte og^ tre flangfe saa langt som syvende.

Fjerde Par Fodder lidt kortere end tredie; dets Qerde og' sjette

Led lig-e lang-o.

Femte Par Fodder giver ikke Anledning- til nogen Bemærkning.

Bagkroppens forste Ring er meget kort (den har fcon omtrent i[

af anden Rings Længde); anden Rings Sideudvidelser vise en meg-el be-

tydelig- Slorrelse; tredie Ring som sædvanligt den længste, dens Rygfladc

g-lat, afrundet; Qerde Bugring- har de nederste Siderande afrundede, uden

noget Spor til Torn, og- hos femte Bugring er Siderandens sædvanlige

Torn saa lille og tynd, at den snarere synes at kunne fortjene IVavn af

Borslc. Den langstrakte, smalle, temmelig cylindriske sjette Ring viser

ogsaa noget Ejendommeligt med Hensyn til sine Endetorne, idet de ere

korte, brede ved Boden og temmelig stumpe.

Det mellemste Haleappendix har i Regelen kun to Par Sidetorne**),

hvilke ere temmelig smaa og svage. Af de sex Endetorne (fig. 10) er dét

mellemste Par det længste, dog ikke meget længer end det næste, og kor-

tere end Breden af Halevedhænget i Enden; det yderste Par meget

kortere end de andre (ikke halvt saa lajigt som disse); de to mellemste

Torne ere fjerdannede.

Af Svommefodderne viser forste Par den Særegenhed, at den

ydre Endeplade omtrent er dobbelt saa lang som den indre, hvilken har

*) Som ovenfor bemæpket (S. 230), kan dette Forhold imidlertid ikke ansee* »om sta-

digt og iiforanderligt.

•*) Ilos ti undcrsbgtc Exemplarcr fandtes uforandret det samme Forhold.

Mm*
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en langstrat.t-oval, temmeligt smal, i Enden stumpt afrundet Form (Hj]^. 11).

De ow'ige Pars Endeplader ere lange (den ydre lidt læng-er end den

indre), smalle, tilspidsede 5 den indres Vedhæng- hos andet Par noget koUe-

dannet, hos de folgendc temmelig liniedannet.

Det i Formen mest Betegnende hos //. smaragdina er sammen-

fattet i de folgende Linier.

Nutla scuii dorsalis carina nec dentes. Rostrum frontale horizon-

tale, angiistatuntf acutum, non cultellatum (vel ohsoletissime cultellatum),

duobus marginis superioris dentihus (altero ad basin, altero ad apicem

rostri), duobusque tribusve marginis inferioris, Longitudine rostrum oeu-

los ter superat ^ apicemque appendicis foliiformis antennarum exteriorum

fere assequitur. — Margo scuti dorsalis anterior tria geril aculeorum

paria: primum supra oculos, secundum infra oculusj tertium æquo distans

intervallo a secundo pari et a margine scuti dorsalis laterali, parumque

post marginem scuti anteriorem positum. Pedes maxillares externi inso-

litæ sunt brevitatis, minimeque apicem appendicis antennarum exteriorum

foliiformis assequuntur (ad apicem pedunculi harum antennarum modo

perveniunl). Secundum pedum par tribus modo carpi articulis gaudet.

Duo aculeorum appendicis caudalis mediæ lateralium paria.

Denne Art, hvormed jeg her begjnder Beskrivelsen af de nordiske

Hippolyte-Arter, er den eneste af de som nye fremforte, med Hensyn

til hvilken jeg hat næret Tvivl, om den ikke allerede tidligere er be-

nævnet (ikke just beskreven)*). Thi det Lidet, Milne-Edwards anfiirer

om H. varians Leach, passer temmelig noje paa nærværende Dyr. Det

er altsaa snarere paa Grund af det, bemeldte Forfatter har ladet uberiirt,

end ifolge det, han har omtalt**), at jeg ikke har vovet at henfore det

*) For den nordiske Fauna er den imidlertid i ethvert Tilfælde ny.

*') Imidlertid kunne dog nogle af hans faa Angivelser lede til at formode Forskjællighcd.

"Pandehornet rækkende ud over de indre Foleres Skaft" hedder det; men Pande-

hornet naaer Iniigl ud over Skaftet, omtrent til Enden af den ydre Svohc. "De
yderste Iljæbcloddcrs sidste Led kort'',- dit er kort, fordi disse AI unddele crc usæd-
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uiiiler //. varians. Han omtaler den ene Torn over Ojet paa Rygskjoldets

forreste R:ind, men forbijjaaer de to under Ojet. Mangelen af Kindbak-

Lernes Palpe (.et særdeles mærkeligt Forhold) omtales ligesaalidt som Til-

stedeværelsen af Palpe paa de ydre Kjæbefodder. Farven, der er meget

paafaldende, lades uberort o. s. v. Dernæst kunde den omtrent ligesaa

godt henlores til //. viritUs (med hvilken den saavel stemmer i andre For-

hold som i Farven) som til H. varians*^ maashee ogssLR til H. Pritleauxiana

eller Moorii. Jeg har ovenfor berort, at disse fire Arter, der staae hver-

andre overmaade nær, ingenlunde kunne ansees for tilstrækkeligt karak-

teriserede, og efter al Rimelighed maa reduceres til et ringere Antal.

Indtil Videnskaben erholder nojagtigere Undersogelser og udforligere Be-

skrivelser af dem, har jeg antaget det for rigtigere, at opstille nærværende

som egen Art, end paa Lykke og Fromme at forene den med den

ene eller den anden af disse problematiske Arter. Skulde jeg have fejlet

i at betragte den som ny Art, haaber jeg dog, at den ovenstaaende Be-

skrivelse med de tilborende Afbildninger indeholder tilstrækkelige Data,

for at Fejlen snart vil kunne opdages og rettes.

Nærværende Art har jeg truffet paa IXorges Vestkyst ved Kristian-

sund i de forste Dage af April 5 dog Lun faa Individer, hvilket maaskee

snarere beroer paa Dyrets ringe Slorrelse end paa dets Sjældenhed. Ogsaa

i det nordligste Kattegat har jeg fundet den, skjondt kun enkeltviis.

B. Pedes maxillares externi palpo et flagello inslructi.

b. Pedes primi paris flagello ornati.

2. Hippolyte Fahricii Kr.

(Tab. Ifig. 12-20).

Formen af denne Art staaer nær Formen a( H.Gaimardii*^ dog giver

Pandehornets ejendommelige Beskaffenhed den et noget særeget Udseende.

vanligt korte, men har omtrent del sædvanlige Forhold til de foregaaende Led.

"Det andet Fodpars Haandrod declt i tre ellrr fire temmelig utydelige Led"j jeg

har altid fundet Irc tydelige Ledj o. s. v.
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Itifgskjoldel med Parideliorn indelioMcs omtrent 2f Cinjje i ToJal-

længden. I «le flcsfe Henseender stemmer <let fuldkomment med samme

Deel hos H. Gaimardii (den i Norden almlndelig^st udbredte Art), men

er dog- i Almindelighed mere hvælvet, hvorved Panden gjærne bliver nog'et

nedstigende, undertiden endog i en temmt'lig- betydelig- Grad.

Pandehornet (figf. 12), der er lidt længere end Rygskjoldet, udg-aaer

vel stundom vandret, men hæver sig langt oftere temmelig- stærkt i Vejret,

og- antager i forskjællig" Grad Sabelform. Det er især dets Tandforhold,

som udmærker det, og- i nog'en Henseende nærmer det til //. horealis

^

paa Rygskjoldet har jt'g- allid fundet tre Tænder (der hos nogle Individer

fremtræde uden egentlig- Antydning- af Kjol); paa den allerbageste Deel

af Pandehornets overste Rand (paa dets Rod, eller — naar det sammen-

ligenes med en Kniv — paa dennes Skaft) bemærkes een Tand (sjældent

to eller ingen); denne Tand er imidlertid ofte anbrag-t saa langt tilbag^e,

at man næsten ligesaa g-odt kunde regne den til Rygskjoldet som til

l*andehornet. Paa Pandehornets Rlad, der er lang-t— det udgjor mere

end I af Pandehornets Læng-de — lindes paa den overste Rand ingen

Tænder; det ender sig: meg-et spidst, og har paa den nederste - forreste

Rand to særdeles smaa Tænder (sjældent een eller tre)*). Med Hensyn

til Pandehornets Form kan endnu bemærkes, at dets overste Rand er

meget mindre skarp og ophojet end hos de Individer, der bære Tænder

paa den, og at Skaftet ikke er treægget, men nærmer sig til det (Cylindriske

ligesom hos H. horealis. Hvad Pandehornets relative Længde angaaer,

'*'} Jeg har haft Lejlij;hed til at uiidersoge ecu og tyve individer, der alle stemmede i,

ingen Tænder at have paa Pandehornets Blad, nirn tre paa nygskjoldet; atten af

dem havde een Tand paa Pandehornets Rod; af de tre dvrige havde det ene to, de

to andre slet ingen ^ paa don nederste Rand haMie trt tten Individer to Tænder,

fire Individer kun een Tand og fire Individer tre Tænder j det normale Forhold

kan altsaa betegnes: 5 eller —y-, og Grændsen Ibr Afvæxlingcn indtil videre aii-

3 — 5
sættes o . Ilos syv Individer kunde ingen Hjiil siges at fremtræde paa

Rygskjoldet.
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da stemmer den ganske med Forholdet hos //. Gaimardii (dot naaer til

Enden af de indre Foleres ydre Svobe og- de ydre Foleres bladdannede

Vedhæng'). Ligeledes er F'orholdel af Tornene paa Rygsltjoldets forreste

Rand det samme, næmlig: lo Par, et under Ojet og* et ved Siderandenes

Forening med forreste Rand (fig-. i5).

Ojnene ere temmelig tylske (omvendt koniske), hvorfor og-saa de

indre Foleres Roddeel er dybt udhulet for at optage dem; de indeholdes

omtrent tre Gange i Pandehornets Længde.

De inderste Folere ere omtrent som hos H. Gaimardii, åog synes den

indre Svobe forholdsviis at være kortere, den ydre længer 5 den ydre

Sviibes kortere Fndesnært indeholdes fem Gange i Roddelen. I den indre

Svobe har jeg talt omtrent tredive (nojagtigt 31) Led, i den ydres Rod-

deel nitten, i Endesnærten sex Led. Et Forhold finder Sted her, som

jeg' ikke hos nogen anden Hippolyte-Art har -bemærket : Endesnærten af

den ydre Svobe er saa tæt omhyllet af lange Haar, at Leddene kun med

Vanskelighed kunde erkjendes. Hos Hannerne findes et noget forandret

Forhold (see Tabellen over Udmaaling-erne), hvilket dog: fornæmmelig-en

betrælTer Længden og Leddenes Antal hos den indre Svobe; denne er

næmlig dobbelt saa lang som Skaftet, og har omtrent 50 Led. Den ydre

Sviibes Endesnært var hos Hannen ikke omgivet af Haar.

De ydre Folere afvige ik!;e, eller kun hojst ubetydeligt, fra samme

Dele hos //. Gaimardii.

Kindhahkernes Endetorn (fig. i 4, a) har kun tre Tænder. Palpen

(fig. 14, b), der ikke er længer end Endetornen, udmærker sig derved, at

dens Grundled er usædvanligt kort, ikke halvt saa langt som Endeleddet;

dette er noget tykkere ved Roden end i Enden, langs den ydre Side for-

synet med sex til otte Haar og i Enden med et Dusin Rorster.

De to Par Kjæber ere af sædvanlig Form.

Hos forste Par Kjæbefodder er Palpens ydre Green meget lang,

mere end dobbelt saa lang som Kjæbedelen; den indre Green udmærker
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sig^ ved plump Form og' er treleddet 5 det tredic eller sidste Led er moget

mindre og (illige tyndere end foregaaende, og er krummet lidt ind (fig.l3,a).

Andet Par Kjæhefddders Svijbe er forsynet med et forgrenet

Apparat, til hvilltet sex til syv Gjælleblade ere fæstede (fig. 16).

De yderste Kjæhejddder naae langtfra iklse til Enden af de ydre

Foleres bladdannede Vedhæng. Det undersogte Exemplar havde sex

Torne i Enden af sidste Led. Palpen og Sviihen ere af sædvanlig

Beskaffenhed.

Første Par Fodder er som hos H. Gnimardii, dog synes Haand-

roden forholdsviis at være noget længer.

Andet Par Fodder indeholdes 2^ Gange i Dyrets Totallængde,

og naaer til Enden af de ydre Fiileres bladdannede Vedhæng, men ikke

ud over disse. Tredie Led er ligesaa langt som (j'erde.

Tredie Par Fodder kun ubetydeligt længer end andet, hvilket

især synes at beroe paa sidste Leds Korthed.

Fjerde Par Fodder har femte Led lidt længer end tredie, og er

ubetydeligt kortere end foregaaende Fodpar.

Femte Fodpar er af Længde som fjerde 5 tredie Led overgaaes endnu

meer her i Længde af femte Led.

Forste Gjællepar af sædvanlig Form; andel Par viser allerede

Spor til Tilspidsning foroven. De foldende Gjællepar (fig. 17) ere alle

tilspidsede, skjondt tredie og fjerde Par (a&b) i meget ringere Grad end

femte (c); detfe sidste er klonet i Spidsen, og begge dets Halvdele lige

lange; hos de to foregaaende Par er den forreste Halvdeel længer end

den bageste.

Jiagkroppens fjerde og femte Ring ere forholdsviis lidt længer end hos

H. Gaimardii'j det mellemste Halevedhæng har i Regelen fire Par Torne*).

) Blandt tyve uiidersogle Individer havde ni lire Par Torne, fire fem Par Torne, srx

lire Torne paa den ene Si<le og teni paa den anden, og et endcligen fire paa den
ene Side og knn Ire paa den anden.



281

Af de tre Par Torne, der udg^aae fra den Lag-este, i en Vinlicl ud-

bojede Rand, er det mellemste omtrent af samme Læn<j^de som det yderste,

Qerdannet eller tæt besat med Isorte Sidebaar. Det andet Par er kun

g-ansfce lidt l«ortere end Breden af mellemste Halevedhæng- i Enden og"

omtrent en halv Gang længer end de andre to Par.

Det forste Par Svommefodders (fig-. 19) ydre Endeplade er hos Hun-

nerne omtrent 5 længer end den Indre. Hos Hannerne (fig-. 20) er derimod

den ydre Endeplade paa dette Par Sviimmefodder henimod dobbelt saa

lang som den indre (hos det udmaalte Exemplar forholdt de sig som

17 til 10) J
den forste er endvidere besat med temmelig lange Fjerborster,

der ere mærkelige, ikke blot ved Tætheden af Sideborsterne, men tillige

derved, at Hovedborsten er tydeligt leddet (fig. 20, x). Den indre, temmelig

stærkt tilspidsede Endeplade er mod Spidsen paa den indre Side (fig. 20, y)

forsynet med et ringe Antal smaa Redskaber, der synes at være ganske

af samme Beskafienhed, som KroUerne eller Hagerne, der findes paa den

indre Endeplades Vedhæng hos de andre Fodpar. De følgende Svomme-

foddei' stærkt tilspidsede, smalle, den indre Endeplade kortere end den

ydre. Vedhænget langstrakt og smalt (ikke koUedannet); den krog-

bærende Deel paa de to forste Par temmelig stor, næsten indtagende den

halve Længde af den indre Side.

Det mest Karakteristiske hos denne Art kan udtrykkes saaledes:

Rostruin frontale sat magnum (ad apicem appendicis foliiformis

antennarum exteriorum et ad apicem flagelli externi antennarum interiorum

extenditury scutiimqve dorsale longitudine parum superal) , vulgo acinaci-

forme, dentibus marginis inferioris duohus (ruro 1—J), marginis superioris

quatuor (5—S), gvorum tres semper in carina scuti dorsalis positi stint,

unus ad hasin rostri frontalis ^ nullus vero in ipsa acinacis lamina. —
Margo scuti dorsalis anterior duohus aculeorum instructa parihus, altero

infra oculos, altero mimdissimo (interdum fere evanescentej ad conjnnc-

tionem marginis anterioris cum marginibus lateralihus. Appendix anten-

yid. Scl, nnliifvid. og mathem. yifit, IX Deel. ii U
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narum exteriorum foliiformis apicetn pedum maxillarium externorum

longitudine supernt. Qvatuor viilgo aculeorum nppendicis caudalis inter'

medite lateralium paria.

Jeg har erholdt denne Art fra det sydlig'e Gronland ved Kaptajn

HolhoWs og Candidat H. Moller's Godhed.

C. Pedes primi et secundi paris flagello armati.

3. Hippolyle Gaimardii Miln-Edw.

(Tab. I fig. 21-29).

SvnonYDii, Uippolyte Gaimardii Milne-Edw. Hist. d. Ciustacés II, 378.

Farven lyst graabrun med mang'foldig'e rodbrune Pletler og- el

eller flere hvidgule, mere eller mindre tydelige, Tværbaand paa Bag-

kroppens Rygflade.

Formen af denne Art er temmelig langstrakt og tynd.

Rygskjoldet, som, naar Pandehornet medregnes, indeholdes lidt

mere end 2^ Gang i Totallængden, er paa Siderne temmelig sammen-

trykket, ovenpaa uden Pulikel eller iojefaldende Svulst, derimod med ret

tydelig Kjol. Her frembyder sig iovrigt den Bemærkning, som jeg har

haft Lejlighed til at gjore hos flere Arter, og som ovenfor (Side 2i'>)

er fremsat, at næmlig Kjolen er stærkere fremtrædende og strækker sig

længer tilbage hos Hunnerne, efter at Æggene ere fremtraadte under

Bugen, og at Rygskjoldet for den Tid er mere glat og afrundet, medens

det efter den Tid viser en mere mat, ligesom furet og stribet Overflade.

Medens Æggene opbevares under Rygskjoldet, indtager Kjolen næppe

den halve Længde af dette; senere naaer den tandbærende Deel natur-

ligviis heller ikke længer, men selve Ophojningen eller Kammen fortsætter

sig, stedse tiltagende i Brede, langt tilbage mod Rygskjoldets bageste Rand.

Panden sænker sig kun lidet eller aldeles ikke, og Pandehornet Cfig.2i a&b)

udgaaer oftest næsten ganske vandret, skjiindt det dog ogsaa hos mange

Individer bojor sig temmelig stærkt opad med Spidsen. Pandehornet er
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temmelig- langet, omtrent af lig-e Læng-de med Kjgshjoldels bag- det lig-

jfeiide Deel eller lidt længer. Det er omtrent ni' lige Længde med de

indre Fiileres ydre Svobe, naaer til Enden af de ydre Foleres blad-

dannede Vedhæng, og har Ojenstillsenes tredobbelte Længde. Af Form

har det den hos Hippolyterne sædvanlige, næmlig linivsformen, men med

et meget feort treægget Skaft og et meget langt, spidst, triangulært Blad,

hvis nederste-forreste Rand er omtrent dobbelt saa lang som den nederste-

bages'le. Af Tænder findes langs den overste Rand i Regelen 6 eller 7,

af hvilke dog de tre, eller stundom kun de to, fbrste ere anbragte paa

Rygskjoldet; den nederste-forreste Rand har regelmæssigt tre eller fire

Tænder*). Tænderne ere almindeligen lave, stillede langt (ra hverandre

(hvilkel naturligviis finder saa meget mere Sted, jo færre der tælles), den

sidste meget langt fra Hornets Endespids.

Ved Pandehornets Rod findes ingen Torn over Ojet; derimod

findes een under Ojet (fig-. 22, b), tæt under en lille hudagtig Spids (den

yderste Ojevinkel), og een overmaade lille ved Siderandenes Forening

med den forreste Rand (fig. 22, c).

Ojnene udmærke sig ikke ved Tykkelse hos nærværende Art;

imidlertid ere de dog fjernede noget fra den cylindriske Form, og kunne

næsten kaldes kolledannede.

} Tyve uiidersogte Individer (alle fra Spitsbcrgen) viste folgende Forhold, hvorved

maa mærkes, at Hornels l'^ndespids ikke (ligesaalidt som hos nogen anden Art} er

medregnet som en Tand:
« 6 r 8 T 7 6 6 8 r T T_l_6 T 8 19 T 6 T T
^ 3 ^ i 3 S 9 J 'S

^ 3 71^ ? ^ ^ 4 S 4 S"

Efter disse Tællinger blev | i.t betragte som det normale Tal. Her antyder natur-

ligviis Itrokeus Tæller den overste Rands Tænder og Nævneren den nederste-forreste

Rands. Hos det Individ, hvor det ganske anomale Forhold y fandtes, var Hornet

tillige meget kortere end de ydre Poleres bladdannede Vedhæng og de indre Foleres

korte Svubc, og dog heohorte det bestemt til nærværende Art. Waaskee er Hornet

tidligere afbrudt og ig.j«n reproduceret. Da Undersiigelsen af Exemplarer fra Norges

Vestkyst syntes at give et noget forskjælligt Resultat, udstrakte jeg hos dem Tæl;

lingcn over 40 Individer, af hvilke 25 havde 6 Tænder langs Pandehornets iiverste

Rand, 13 Individer 7 Tænder og 2 Individer 5 Tænder. Paa den underste-forreste

Rand havde 21 Individer 4 Tænder, 14 Individer 3 Tænder, 3 Individer 5 Tænder.

«t Individ 6 og et 7 Tænder. For de norske Individer blev altsaa J flet normale lal.

Nn*
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De inderste Folere ere temmeligt Isorte, ojy indeholdes omtrent

41 Ganjj i Totallæn[fden5 tilbaffebojede naaer deres læng-ste Sviibe ifeke

Ryg'sljjoldets bajyeste Rand; derimod rager den temmelig- langt ud over

de nederste Foleres Vedhæng, naar den rettes frem. Skaftet er lidt Lor-

lere end den ydre Svobe og meget Ijortere end den indre,* dets forste

Led længer end de to folgende tilsammentagne, dog ifelse dobbelt saa

langt; dets tornformige Vedhængs Spidse naaer omtrent til Midten af

andet Led. Andet Led er længer, men ilske dobbelt saa langt som

tredie. Den ydre Svobes tylske Roddeel omtrent fire Gange saa lang

som Endesnærten, hiin med atten , denne med syv Led. Antallet af den

indre Svobes Led er omtrent 40*). Hos Hannerne ere disse Folere vel

lidt længer end hos Hunnerne (egentligen Isun den indre Svobe), men i

saa ringe Grad, at det let kan undgaae Opmærksomheden, og ingenlunde

ene kan tjene til at adskille de to Kjiin.

De ydre FMere vise kun lidet Særeget j Skaftets sidste Led er

temmelig tyndt J det bladdannede Vedhæng, der rager et godt Stykke

frem foran de yderste Kjæbefodder, indeholdes omtrent 5^ Gange i

Totallængden og er af langstrakt, temmelig smal Form, i det den indre

Rand ikke krummer sig meget; dets storste Rrede indeholdes omtrent

tre Gange i dets Længde. Enden er ikke sonderligt skraat afskaaren og

den ydre Endetorn ikke meget fremragende. Svoben udgjtir omtrent

I af Dyrets Totallængde.

Munddelenes Form har kun lidet Retegnende.

/?jW6aMernes Endetorn (fig.23,a oga*) er væbnet med fireTænder.

Palpens Grundled (fig. 25, b) er næsten ligesaalangt som andet Led.

Om Kjæherne er Intet at mærke.

*) An;;iv6]seii af Leddenes Antal gjælder altid det udmaalte Exemplar, her alfsaa et

Individ paa omtrent 28'" Længde. Alindre Individer have færre Led: et paa 22^"

havde saaicdes kun 15 Led i den ydre Svohcs Itoddccl Og 30 Led i den indre Svbbc.
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Hos forstc Par lijæbefodilcr (fijy . 2o) er Palpens iiulre Green (c)

toleddcf, don ydre (d) temmeligt kort.

De yderste Hjæbefodder ere forholdsviis temmelig- korte (de inde-

holdes fire (janj^e i Totallæng^den). Leddenes Forhold omtrent det sæd-

vanli{j'e, idet andet Led er det lænjj-ste, og: paa det Nærmeste ndjjjor

Kjæbefoddernes halve La'ngdej tredie Led det næst korteste o. s. v. Syv

eller otte sorte Torne indtag'c Enderanden og^ den sidste Deel af inderste

Rand. Palpen (fig-. 26) ender med syv smaa Afsatser eller Led. Svoben

er af sædvanlige Beskaffenhed.

Det forste Par Fodder frembyde intet Særegret. Rodleddet er

forsynet med Svobe.

Andvi Par Fodder^ som udgjore lidt mere end \ af Dyrets Total-

læng-de, naae vel ud over Kjæbeftidderne, men ikke til Enden af de ydre

Foleres bladdannede Vedhæng-. Tredie Led næslen lig^esaa langet som

IQerde Led. Rodleddet viser en lille Svobe.

Tredie Par Fodder nog^et læng^ere end andet Par, naaer ud over

de ydre Foleres bladdannede Vedhæng- eller dog- til Spidsen af deres Ende-

borster. Fjerde Led indeholdes næsten tre Gang-e i Foddernes Læng^de,

og har en Række af omtrent ti Torne paa den ydre Flade. Sjette Led

nærmer sig- i Læng^de temmelig- nær til tredie. Syvende Led har sex

Torne foruden de to Endetorne. Paa dette Fodpar forsvinder Svoben.

Fjerde Par Fodder lidt kortere end tredie, iovrig^t stemmende

temmelig- noje overeens med det i alle Forhold.

Femte Par Fodder er omtrent af Læng^de som fjerde, men dets

femte Led overg-aaer i Læng-de det tredie Led.

Forste Par Gjæller ere smaa i en noget usædvanlig- Grad; de

folg-ende hurtigt tiltagende i Storrelse, af langstrakt oval Form. Femte

Par (fig. 27) temmelig smalt og langstrakt, foroven tilspidset, furet saa

godt som lige fra Spidsen, og den bageste Halvdeel næsten slet ikke ragende

frem over den forreste.
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.Anden Bugring, der er mere end dobbelt saa lang- som forstc,

udvider si«*- mefjet befydelijfl paa Siderne, saa at Udvidelsen faaer eii

elliptisk Form af sliirre Læng'de end Hojde (Forboldet omtrent som 4 til 5).

Forste Ring-s Sidestjkker bedældies saaledes næsten ganske af den.

Tredie Bugring er nog-et sammentrykket foroven, dog- ikke i den

Grad, at Rygfladens Middellinie danner en Kjol.

Hos fjerde Dugring forbinde Sidestykkerne sig- med Mellemstykket

næsten under en ret Vinkel.

Hos femte Bugring er Sidestykkernes Viokeldannelse med Mellem-

stykket temmelig- utydelig:.

Sjette Bugring er temmelig sammentrykket, omtrent af sædvanlig

Længde.

Det mellemste Halevedhæng viser i Regelen fire til fem Par Torne.

Af 28 undersogte Individer havde fem langs Siderne af Halevedhænget

fem Par Torne, tre havde fire Par; hos de (ivrige var det paa den ene

Side forskjælligt fra den anden ; fjorten Individer viste næmlig fem Torne

paa den ene Side og fire paa den anden, fem Individer fem paa den ene

Side og sex paa den anden, og et eneste havde sex paa den ene Side

og fiire paa den anden. Vedhængels bageste, udbojede Rand er forsynet

med sex Torne : yderste Par det korteste, kun lidt kortere end mellemste,

men næppe halvt saa langt som andet Par; mellemste Par det tyndeste,

Ijerdannet ; andet Par ligesaa langt som Bredon af Vedhænget i

Enden (fig. 28).

Det forste Par SvUmmefodders indre Endeplade endeel koi-terc

end den ydre (de forholde sig til hinanden omtrent som tre til fire).

De folgende Svommefodder af langstrakt og smal Form, Ende-

pladerne temmelig tilspidsede, den indre noget kortere end den ydre; dens

Vedhæng langt, smalt, ikke kolledannet; den med Kroge besatle Deel

ikke meget udstrakt Hos Hannerne viser sig et mærkeligt Forhold af

forste Par Svommefiidders indre Endcplade (fig. 29): den er ikke blot
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I:in;>^stral«t og tilspidset, men Spidsen danner el cjjet Led af langstrakt,

liniedannet Form (fig-. 29 x), i Enden paa den indre Side fortiynet med

Kriiller, og^ i det Hele tag^et meget ligt Vedhæng-et paa de fiilg-ende

Fiidders indre Endeplade.

//. Gaimardii han karaltteriseres saaledes:

Scttlum dorsale antlce dentatum carinaque variæ lomjihidinis

armatum. Rostrum frontale horizontale (vel rcsimum)^ eulteUatum, longi-

ttidine salletn scuti est dorsalis, upicemque appendicin antennarum exleriorxim

foliiformis et flagelli antennarum interiorum externi asseqvitur. Margo

ejiis stiperior sex sepiemve, inferior trihus qvaluorve vulgo armata est

ilentibus.^^. — Anterior scuti dorsalis margo duo acnleorum qerit paria,

alterum in/ra oculos, alterum mimUissimum ad conjunctionem marginis

anterioris cum marginibus lateralibus. — Oculi subcylindrici. — Antennæ

interiores mediocris longitudinis, vix quartam longitudinis animalis partern

efficiunt, apicem vero appendicis foliiformis antennarum exteriorum supe-

rant. Pedes maxillares externi ad hunc non perveniunt apicem. Qvinque

nculeorum appendicis caudalis intermediæ lateralium, paria.

Denne Art synes at være den hyppigste eller dog^ den mest udbredte Fore-

af de nordiske Hippolyter. Jeg^ har fundet den almindelige ved Spits-

bergen (i Belsund); paa den norske Kyst har jeg^ truffet den hvppigere

ond nogen anden Hippolyte; Gaimard har bragt den fra Island; enkelte

Individer af den ere nedsendte fra Gronland blandt andre Kræbsdyr, og

den forekommer endeligt i Kattegattet.

Forplantningstiden synes at falde i Marts og April; thi blandt 08 Pot-

Individer, som jeg fangede den 4A pril ved Kristianssund paa IVorgesVestkyst,

havde de 22 under Bugen en rodgraa Rognmasse, der var saa stærkt udviklet,

at Ungernes sorte Ojne viste sig meget tydeligt. De ovrige tomme Indi-

vider syntes for en stor Deel at have skilt sig ganske nyligt ved Rognen.

5 JO
*') Terminus variationis hic ferme rtVcfiii' exsc; .
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4. HippoUjte gibba Kr.

(Tab I fiff. 30; Tab. II fijy. 31-57).

Formen er lang^strakt og majyer. Reskaflenlieclen af Bag'kroppens

Putkel g-iver Dyret et blandt alle nortiislse Arter let jjjenljjendelig-t

Iltlseende.

llijgshjoldels Kjol træder ikke meget stærkt frem lios denne Art,

og" strækker sig* almindeligviis ikke langt (ilbag'e (hos de fleste Individer

ikke til Halvdelen af Ryg-skjoldels Læng^de); imidlertid er den dojy skarp

(ikke afrundet) og- saiigtandet. Ryglinien er lige, og- Panden sænker

sig ikke.

Pandehornet (fig-, 30) fremtræder i samme Flugt som Ryglinien,

og- er granske lig'e. Det er ikke af nog-en usædvanlig: Læng'de (omtrent

som Rygskjoldet, eller kun lidt længder), men seer dog^ langt ud paa Grund

af dets Smallied eller ring^e Dybde (d: det udvider sig^ ikke stærkt forneden):

i Enden er det nog-et tilspidset og' I det Hele taget af langstrakt Knivsfurm.

Dets nedre Udvidelse naaer langt tilbage, altsaa lig-esom opvejer

ved Læng-den, hvad det mangler i Dybden; den saaledes dannede Triangel

er ikke, som hos adskillig-e andre Arter, omtrent ligebenet; dens forreste

Side har en meg^et overvejende Længde. Det mellem Knivsbladet o{y

Roden belig'gende Stykke bliver som Folg-e af den nyligt beskrevne Form,

temmelig' kort; det er iovrigt treæg-get, nog'et sammentrykket. Antallet

af Hornets Tænder er i Reg'elen paa den overste Rand 8, paa den

ned^erste 4*). Af de for den overste Rand angivne Tænder ere tre eller

fire anbragte paa Rygskjoldet; Tænderne sidde lanjyt fra hverandre, og'

ere meg'et smaa; dette gjælder især om den allerftirste eller de to forsle

) Af de otte undcrsijgle Individer (tlii dette er det liole Antal, jejj liar li-ift til niiii

Disposition) havde fem paa den overste Uand otte Tænder, tre tirriinod kun syv.

Paa den nederste Rand fandtes hos fire Individer lire Tænder, hos tre Individer

tre Tænder og hos et kun to. liivrigt mener ieg iklte, at det som normalt angivne

Tal kan ansces tilstrækkclijjt begrundet ved et saa ringe Individtal.
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paa Ryg'slsjolclef, hvillse ere saaledes nedlrylsliede, at de selv med en stærk

Lupe vanslseligen kunne erkjendes fra Siden, men maa sees ovenfra. —
Pandehornet naaer lidt ud over de yderste Foleres bladdannede Vedhænge

(naar Endeborsterne ikke medregnes) *), og* omtrent til Enden af de indre

Foleres korte Svobes tykkere Roddecl.

JRygskjoldet bar ing^en Torne paa Siderne af Pandehornets Rod

over Ojet; derimod bemærkes under Ojet forst en lille Hudspids (den

ydre Ojevinkel) og- tæt under denne en Torn. Lijfeledes findes en lille

Torn paa de iovrigt afrundede Vinkler, som dannes ved Forening^en af

den forreste Rand med Siderandene (fig-. 31).

Ojnene (fig. 52, a) korte, meget tykke i Enden, omvendt koniske

med nogen Tilnærmelse til Kugleform**).

De ydre Folere ere temmelig lange, og naae, naar de bojes til-

bage, ud over Rygskjoldets bageste Rand i Midten. Skaftet er ubetyde-

ligt kortere end den ydre Svobe, men kun lidt meer end halvt saa langt

som den indre. Dets Grundled omtrent dobbelt saa langt som de to fol-

gendeLed tilsammentagne; andet Led kun lidt længer end tredie, hvilket i

Enden er forsynet med en Torn. Det ydre tornformige Vedhæng naaer

ikke med sin Spids Enden af andet Led. I den indre Svobe, der i

Længde omtrent stemmer med Rygskjoldet uden Pandehorn eller med

dette sidste alene, har jeg talt omtrent 50 Led. I den ydre Svobes tyk-

kere Roddeel tælles 22 til 24 Led, og i den tyndere Endedeel, der inde-

holdes fem Gange i den forstes Længde, 7 Led. Den ydre Svobe er

*) Regnes disse med, da kan Pandehornet siges at naae til Euden af de bladdannedc

Vedhæng.

**) Da Ojnenes Beskaflenhed udgjor et af de faa Skjælncmærker mellem nærværende
Art og H. Gnimardii, vil jeg tilfojc, at, medens Ojcts Længde forholder sig til dets

Tykkelse hos sidste Art som 15 til 7, er Forholdet hos forsteArt som 14 til 9i til-

lige indtager den retikulercdc Deel en meget sturre Strækning hos U. gibba end
hos H. Gaimardii.

yid Sel. naturvid, og mathem. Apt. IX Deel. O O
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forsonet med feorte Borster lang-s Sideroe (nog'le i Enden af hvert Led),

den lang^e derimod slet ifeke.

Kindbakkernes Spids eller Torn liar fire smaa Tænder; Palpen

er toleddet, Grundleddet feun lidt kortere end Endeleddet. Andet Par

Kjæber (fig-. 33) udmærker sig* ved Svobens foroven temmelig" brede

og lige afskaarne Form (d). Paa andet Par Kjcebefodders Svober

(fig". 34 a) har jeg" ikke været istand til at opdage mere end tre Gjælle-

blade (fig. 54, b-b'-b'O? hvad enten de ovrig"e tilfældigt vare bortrevne

(hvilket jeg:, dog ikke har Grund til at troe, da jeg- har undersogt flere

Individer med Hensyn hertil), eller Forholdet virkeligen er konstant.

De yderste lijæbefdddcr naae langtfra ikke til Enden af de ydre

Foleres bladdannede Vedhæng: eller til Enden af Pandehornet, og" inde-

holdes lidt mere end fire Gange i Totallængden. De ere af en temmelig-

spæd Form, og udmærke sig især ved den særdeles stærke Borstebeklæd-

ning, som indtager Underfladen af de to sidste Led, især mod den indre

Band. I Enden have de sex sorte Torne af temmelig betydelig Længde,

stillede i Halvfcreds rundt Leddets Spids og paa den sidste Deel af den

indre Band. Palpen har, naar dens Endeborster fraregnes, ikke f af det

andet Leds Længde, til hvilket den er hæftet; dens Borster ere korte og

faa i Tallet; Svoben har jeg fundet næsten ganske blottet for Borster.

Forste Par Fodder ere korte, og de indeholdes idetmindste fem

Gange i Totallængden; Haandroden har meer end Haandens halve

Længde, og Palmen er omtrent dobbelt saa lang som Tommelen.

Andet Par Fodder indeholdes tre Gange i Totallængden , og

naae, naar de udstrækkes, ikke med hele Haanden ud over de ydre Fo-

leres Vedhæng, men kun med Spidsen af Bioerne. Af Haandrodens syv

Smaaled er det forste kort, det andet endnu kortere; det tredie, næsten

<lobbelt saa langt som begge disse tilsammentagne, udgjor \ af Haand-

rodens Længde; fjerde længer end forste men ikke halvt saa langt som

tredie; femte Led meget kort, i Længde midt imellem forste og andet
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Led; sjette Led entlnii Isortere, af Læng-de som andel; syvende Led dob-

belt saa langt som sjette og- lig-esaa lanjyt som fjerde. Tommelens Læng-de

forholder sig- til Længden af bele Haanden som 5 til 7, og- iidgjor altsaa

ifeke g-anske dennes Halvdeel.

Tredie Par Fodder er ilske mejyet læng-er end andet, og- indeholdes

endnu henimod 5 Gang'e i Totallængden, men rag-er dog- med sin Tarse

ud over de ydre Foleres Vedhæng^. Tarsen er foruden de to Endetorne

væbnet med sex lang-s den nedre Rand. IVæstsidste Led er forholdsviis

temmeligt langt.

Forsts Par Gjæller af sædvanlig- Form; andet Par foroven noget

langstrakt afrundet; de folgende Par foroven tilspidsede; hos tredie og

fjerde Par er den forreste Halvdeel længer end den bageste; femte Par

(Tab. I fig. 55) er langstrakt , smalt og furet næsten lige fra Spidsen,

den bageste Halvdeel kun fremragende ubetydeligt over den forreste.

Ved forste Bugring er intet at mærke.

Anden Jiugring udvider sig vel paa Siden til et Par runde Plader,

dog ikke i nogen betydelig Grad (den bedækker altsaa forholdsvils ingen

stor Deel af den foregaaende og efterfolgende Ring), og synes tillige at

naae mindre langt ned paa Siderne end sædvanligt, saa at dea forste og

tredie Ring forneden rage ud over den.

Tredie Bugring afgiver, ved sin ejendommelige Form, det mest

iojefaldende Skjælnemærke for denne Art : fra Middellinien af dens Ryg-

flade hæver sig næmlig en stærkt sammentrykket, triangulær Kam (fig. 36, c).

Triangulær kalderjeg den, fordi den begrændses af rette Linier (en overste

vandret og en bageste lodret), hvorved bevirkes, at den omtrent rette

Vinkel, der hos Hippoly terne dannes af Ragkroppens tre forste Ringe

med de tre sidste, her bliver meget skarp, istedetfor at den ellers almin-

deligen er meget afrundet. Hos mange Individer krummer Vinkelspidsen

sig lidt, og danner ligesom en lille Hage eller Torn (hvilken dog er meget

forskjællig fra den Krog, der ofte fremtræder hos //. Sotvcrbei). Denne

Oo*
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Kam er mpg-et konstant, uagtet den ilslse hos alle Individer er lig^e stærkt

uddannet og" sammentrykket.

Femte Bugring viser den Ejendommelig'hed, at Sidedelene af dens

bag-este Rand næsten ikke danne Vinkler med 3IeIIemdeIen , og^ at dens

to Torne ere usædvanligt store og^ stærke.

Sjette Biigring frembyder intet Afvigende.

Mellemste Halevedhæng indeholdes sex Gange i Totallæng^den.

Fire Par Torne lang's Siderandene synes at være det regelmæssig'e Antal*).

Den bageste Rand er væbnet med sex Tornej yderste og" mellemste Par

omtrent lig^e lang^e og- halvt saa lange som det andet Par, hvis Længde

overgaaer Vedhængets Brede i Enden (fig. 57). Haardusken ved Roden

af mellemste Halevedhæng kan næsten kaldes rudimentær. De ydre Hale-

vedhæng synes mig intet Mærkeligt at vise.

Formen af Svommefodderne er ganske overeensstemmende med

disse Deles Form hos Hannerne a£ H. Gahnardii.

Det ringe Antal Individer af denne Art, som jeg har samlet i

Bugten lielsund paa Spltsbergen, ere alle umiskjendeligt karakteriserede

som Hanner ved den tynde, magre Skikkelse, ved Brystets lineære Form i

hele dets Strækning og ved Beskaffenheden af de to forste Par Svomme-

fbdder. Da man i Regelen plejer af enhver Art at erholde et uforholds-

mæssigt storre Antal Hunner end Hanner, paatrænger sig uvilkaarligen

det Sporgsmaal, om disse Individer ikke, istedetfor at konstituere en egen

Art, bor henfbres som Hanner til en eller anden nærstaaende Art; og

//. Gaimardii fremtræder da som den Art, med hvilken disse Individer

stemme overeens i de allerfleste og væsentligste Forhold. Den ringe

*) Kun hos fem af mine Individer Tar det mellemste Halevedhængs i den Tilstand, at

dets Sidetorne med Sikkerhed kunde tælles) to af disse havde fire Par Sidetorne,

et fire Torne langs den ene og' tre langs den anden Side, et fire langs den ene

og fem langs den anden Side, et cndeligen fire langs den ene og sex langs den

anden Side.
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Forsfcjæl i tie indre Foleres Lænjyde kan ikke tjene til Adskillelse, men

er blot et Særkjende for Hannerne. Det Retejjnende for /T. gibba redu-

cerer si(<i ulisna næsten blot til en ringe Modifikation i Pandehornets Form,

store Tykkelse af Ojnene og' den særegne BeskafTenbed af Bagkroppens

Iredie Ring. Uagtet jeg indrijmmer, at disse Skjælnemærker ikke ere af

stor Betydenhed, saa forekomme dog to Omstændigheder mig at maatte

tages i Betragtning : 1) at jeg ikke hos nogen anden Art har fundet Hanner

og Hunner afvigende i de her betegnede Forhold; og 2) at jeg blandt

mine norske Individer af //. Gaimardn har fundet adskillige Hanner,

hvilke alle stemmede overeens med Hunnerne i disse Forhold, altsaa ikke

viste nogen triangulær Kam paa Ryggen o. s. v. Jeg har derfor (skjiindt

jeg nodigt vilde opstille to Arter, hvor Naturen kun har dannet een) an-

seet det sikkrest, at betegne de beskrevne Individer som en særskilt Art,

overladende det til fremtidige Iagttagere at bekræfte denne Adskillelse

eller at bevise dens Grundloshed*).

Ved Hjælp af ftilgende Karakteristik vil denne Art kunne

gjenkjendes.

Anlerior scuti dorsalis pars medio carinata el deniata. Rostrum

frontale vnlgo horizontale, angustato-cnllellalum , longitudine ferme scuti

dorsalis et nppendicis folii/ormis antennaram exterioi'um, dentihus marginis

superioris octo (7—S^, marginis inferioris qvatnor (raro 5). Margo

scuti dorsalis antcrior duobus aculeorum paribus instructa est, alte.ro infra

oculos, altero ad conjunctionem marginis anterioris eum marginibus latera-

libus. O c ti li crassif obconici. Antennæ interiores sal longee, terliam

*) Efter at Ovcnstaaende var nedskrevet, mener jeg at have erholdt Befcræflelse paa

Adskillelsens Gyldighed, idet jeg, blandt andre fra Gronland nedscndte Kræbsdyr,

fandt to Individer af denne Art, en lian og en Hun. Den sidste, der rigtignok var

noget rautileret, viste samme Forliold af Ojuene som Hannerne, og en meget stærkt

fremtrædende Kj(il paa Ryggen, medens blandt liere end Hundrede Hunner af //.

Gnimai-dii fra Spilsbergen og Norge ingen viser nogen Overgang eller Tilnærmelse

til denne Form. Imidlertid bliver endnu den Omstændighed gaadefuld, at jeg paa

Spilsbergen kun har truffet Hanner.
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fere longitudinis animalis partern complent (apud mares). Pedes maxil'

lares exlerni ad apicem appendicis foliiforims antenndrum exteriorum mi-

nime perveniunt. Anmilus ahdominalis tertius carina super-

ficici dor s alis triangulari, valde compress a armatus est.

Qvatuor (?) aeiUeorum appendicis candalis inlermvdice lateralium paria.

3. Hippohjte mutila Kr.

(Tab. II fig. 38—44.)

Denne lille Art, af hvilljen jeg- kun har fundet fire Individer paa

I\()r}{-es Vestltyst (ved Kristianssund paa ringe Djbde), harnojyet ret Ejen-

dommelig't i sit Ydre, paa Grund af Pandehornets Form. Dette seer

nænilig- ud, som om det var afbrudt, hvilket har foranlediget del af mijj

valgte Artsnavn.

Rygskjoldet er ubetydelig-t eller slet ikke hvælvet i Retningen

bag-fra fortil; dets forreste Deel er forsynet med en Kjol, som dog' ikke

er stærkt fremtrædende.

Pandehornet (fig^. 38, a og- b) er meg^et kortere end Rygskjoldet (dets

Læng-de indeholdes omtrent 2j Gang: i Ryg^skjoldels), lidt kortere end de

overste Fiileres Skaft, og^ kun lidt længer end Ojnene (en Trediedcel eller

en Fjerdedeel af det rag-er frem foran disse, stundom endnu mindre). Dels

Retning' er vandret eller svag-t opadstig-ende. AfForm er det temmelig' stærkt

sammentrykket, dybere ved Roden end i Enden, og^ altsaa g'anske uden knivs-

bladdannel Udvidelse, slrjondtdet paa den anden Side heller ikke ender til-

spidset, men skraat afskaarel. Lang^s den overste Rand findes tre til fem

smaa Tænder*), der synes at variere i deres indbyrdes Slorrelscsforhold, og-

af hvilke en eller to ere anbrag-te paa Ryg-skjoldet; den skraat afskaarne

Enderand viser tre eller fire meget fine Tænder (tre hos de tre Individer);

paa den nederste Rand har jeg ingen Tænder fundet. Ovenfor Ojet be-

*) Af de fire undersufjte Individer have de tre fem Tænder ojj det fjerde kun Ire

Tænder langs den overste Rand.
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irwerlses ing-en Torn paa Ryg-sfejoltlets forreste Rand; ligesaalidet Iiar jeg:

iagllag-et noget Spor til Torne ved Siderandenes Forening: med forreste

Rand ; derimod er en Torn anbragt under Ojet (fijf. 59 b).

Ojestilkene (fig. 38 x) ere fcun af middelmaadig- Tyltltelse, næsten

cylindriske.

De inderste Følere ere korte, cg naae kun netop til Enden af de

y(b'e Foleres bladdannede Vedhæng- (disses Endeborster medreg-nede).

Skaftet er omtrent af lige Læng-de med den længste (indre) Svobe.

Grundleddet længer end de to folgende Led tilsanimentagne, væbnet

med en lang- Torn i Enden af den ydre Rand og* en noget mindre paa

den indre Rand ved Enden af de forste to Trediedele afLænjyden. Det

pig-dannede Vedhæng" naaer med sin Spids omtrent til Enden af Grund-

leddets ovenomtalte ydre Torn. Andet og tredie Led indbyrdes omtrent

af lige Længde, hvert væbnet med en Torn i Enden af den ydre Rand.

Den indre Svobe er kun meg-et lidt længer end den ydre, og- tæller omtrent

tyve Led. Den ydre Svobe er af langstrakt konisk Form, og da saaledes

den tykkere Roddeel aftag-er g-radeviis, er Adskillelsen mellem denne og-

Endesnærten noget vilkaarlig-; dog- er den forste henimod dobbelt saa lang-

som den sidste. I Roddelcn talte jeg- otte, i Snærten fire Led (fig^. iO).

Hannerne vise ingen mærkelig- Forskjæl i Læng-den af disse Folere.

De ydre Poleres Svobe er ikke meget kortere end Dyrets Total-

læng-dej det bladdannede Vedhængs Læng-de indeholdes omtrent fem

Gange i Totallæng-den; det naaer til Enden af de yderste Kjæbeftidder

eller endog^ lidt ud over disse med Endebbrslerne, dog: kun ganske ube-

tydeligt. Af Form er Vedhænget nog^et ovalt (dets indre Rand bojet),

men den storste Brede indeholdes dog- omtrent tre Gang-e i Læng^den,

uden at Endeborsterne medregnes. Den Torn, hvormed den ydre Rand

ender, naaer ikke saa lang^t frem som den afrundede Enderand.

Kindbakkerne mangle Palpe. Endetornen har fire eller fom

Tænder (jeg- har iagttag^et beg-ge Forhold), De ovrig^e Munddele vise
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intet Afvigende. Andet Par lijæbers Svobe er foroven afrundet. De

to forste Par Kjæhefodders Palpe er af temmelig; anselig- Længde; paa

det andet Pars Sviibe har jeg kun iagttaget fire Gjaelleblade.

De ydre Kjcebefodder ere af middelmaadig La^ngde, indeholdes

omtret 5J Gange i Totallængden, og naae til Enden af de ydre Foleres

Vedhæng. Andet Led er tre Gange saa langt som tredie men lidt Isor-

tere end fjerde Led (et usædvanligt Forhold). Dette sidste har ildic

ganske Kjæbefoddernes halve Længde, og viser i Enden hun fem Torne,

af hvilhe de fire omgive Randen; den femte derimod er stillet bag disse;

det er i hele Længden besat med Tværræhher af lange og stærke Borster.

Palpen er noget plump, og naaer. Borsterne i Enden medregnede, næsten

til Enden af andet Led. Svoben er lille, ifehe forsynet med Borster, eller

kun med et ringe Antal.

Forste Par Fodder er af middelmaadig Længde, og indeholdes

ikke fuldt fire Gange i Totallængden. Armen omtrent af Længde som

Haand og Haandrod tilsammen; Ilaanden ikke meget længer end

Haandroden.

Andet Par Fodder indeholdes henimod tre Gange i Totallængden;

tredie og fjerde Led ere indbyrdes omtrent lige lange; femte Led eller

Haandroden er ikke fuldt dobbelt saa langt som de to foregaaende til-

sammentagne, og viser den Særegenhed, kun at besfaae af sex Smaaled;

det indbyrdes Forhold af disse kan udtrykkes saaledes, idel hele Haandro-

dens Længde tænkes inddeelt i tolv lige store Dele: forste Led 22, andet

Led li, tredie Led 5, fjerde Led 2, femte Led 1, sjette Led 2 Dele. Ilaan-

den har omtrent en Trediedeel af Haandrodens Længde.

Tredie Par Fodder lidt længer end andet; dets femte Led er

omtrent af samme Længde som tredie, dobbelt saa langt som Qerde og

omtrent fire Gange saa langt som sidste Led eller Kloen.

Fjerde Par Fodder er lidt kortere end tredie; dets femte Led

længer end det tredie.
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Femte Par Fiitlder stemmer omtrent med fjerde.

Gjællerne ere temmelig^ korte ojf brede, forboldsviis dannede af et

ringe Antal Gjælleblade. Femte Par (fig^. 41) er vel nojjet tilspidset, dog-

i Enden stumpt afrundet, Læng^defuren tag^ende sin Beg^yndelse nedenfor

Spidsen paa den forreste Side; den bag^esfe Deel altsaa længder end den

forreste; i denne har jeg I;unnet tælle omtrent 20 Gjælleblade, i biin

23 eller 26.

Anden Bugrings Sideudvidelser ere meget store, og stjule næsten

gansbe Sidestyltfcerne af tredie Bugring. Dennes Rygflade er bredt

afrundet og dens bageste Rand kun lidt fremragende. De folgende

Bugringe vise det sædvanlige Forbold.

Det mellemste Halevedhæng er forsynet med fem Par Sidetorne*),

af bvillse det forste Par er adskilt fra det andet ved et næsten dobbelt

saa stort Mellemrum , som de folgende Par indbyrdes. Tre Par Ende-

torne udgaae fra bageste Rand, af hvilke det mellemste Par har Fjerform,

og er mere end dobbelt saa langt som det yderste. Ved Roden af dette

mellemste Par paa Rygfladen udgaae adskillige tynde Borster, af hvilke

to meget lange (næsten ligesaa lange som de fjerdannede Torne). Det

tredie Par (det imellem det mellemste og yderste anbragte) er det længste,

næsten dobbelt saa langt som det mellemste (lig. 42).

Hos det forste Par Svommefødder (fig. 43, A) er den indre Ende-

plade (b) ikke blot bredere, men ogsaa længere end den ydre (a) og af

noget tilspidset Form. Dette gjælder Hunnerne. Hos Hannerne derimod

(fig. 43, B) er den indre Endeplade meget kortere end den ydre, og i

Enden forsynet med et krollebærende Vedhæng, der er tydeligt adskilt

fra Leddet, og meget smallere end dette. Hos de folgende Par ere

Éndepladerne omtrent af lige Længde. Det andet Par (fig. 44) frem-

*) Saaledes hos et Individ; hos et andet fandt jeg derimod kun tre Par Torne, og hos

de ovrige Individer var Halen afbrækket, saa at intet Sikkert kan siges om det

regelmæssige Tal.

yid, Scl. ttatiirvid, og mathem. ^fh. IX Deel. Pp
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l)yder et usædvanlig^l Forliold, idel den indre Endeplades (b) Vedhæng" (x)

er rj'lslset langt ned mod Enden af Pladen. Hos de folgende Par ryfcker

det efterhaanden op paa sin vanlige Plads.

Denne Art I:an (karakteriseres saaledes:

Anterior sciiti dorsalis pars carinata el deniata. Roslrum fron-

tale mimitum (^octdis paulo longius, pedunculo antennarum inleriorum paulo

breviusj, horizontale, non cultellatmn, apice ohliquius truncato; margo ejus

superior qvinque vidgo armata dentihus. Margo scuii dorsalis anterior

unico instructa aculeorum pare (infra oculos). — Antennæ utriusque

sexns interiores pedesqve maxiUares ejxtcrni apicem appendicis antennarum

exteriomm foliiformis attingunt non vero superant. — Carpus secundi

pedum paris sex modo divisus articulis, Qninqve (?) aculeorum appen-

dicis caudalis mediæ lateralium paria.

d. Pedes primi, secundi et tertii paris flagello muniti.

6. Hippolyte Sowerhei Leaeh.*)

(Tab. II fig. 45-54.)

Synonymi. Soxvethy Brit. niiscel. tab. 21: Canrer spinus.

Leach Trans, of the Linn. soc. XI, 247: Alplieus spinus.

Leach Alalacostr. podophtli. Brit. tab. 39: Hippolyte Sowerbei.

Desmarest Consid. sur. les Crustacés p.223 tab. 39 fig. 1 : H. Sowerbei.

Owen App. to the 2cond Voyage of Ross pag. LXXXIII lab. B. fig. 2: H. Sowerbei.
M.-Edwards Hist. des Crustacés 11,380: H. Sowerbei.

Denne Art bar en temmelig plump Form. Beskaffenheden af

Pandehornet, af Rygskjoldets Kjol og af Iredie Bugring hos den er

meget betegnende.

) Forfatterne stemme ikke overeens i Skrivemaaden af Artsnavnet: JUilne-Efhvnrds
skriver Soiverhyi, Desmarest Sotverbæi, Owen Sotverbet. Hvorledes Leach skriver
dette Artsnavn, har jeg ikke Kundskab om, da jeg ikke har seet hans ilfa^<C05fiacn etc.,

men kun citerer dette sjældne Skrift paa anden Haand. Heller ikke Sowcrhy^s
British miseel. har jeg haft Lejlighed til at benytte, og veed altsaa ikke, om han
benævner Arten Cancer spinus, tom Desmarest og Milne - Edwards angive, eller

iiammarus spinosus, som det hedder i Appcndix'et li! Ross's Rejse.
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Farven er Los det levende Dyr marmoreret; Ilovedfiirverne Giiiilt

o>»- Riidt eller levende Rodbruunt; hist og* lier sees nogle olivenfurve<le

eller brunagfig-e Pletter. Hunnernes Rog'nmasse er g'uulgron.

liygskjoldcts Kjol fremtræder næsten lig'f fra Ryg-slsjoldets bag-esfe

Rand, og- er i hele Længden meg-et stærkt hævet over selve Rygslsjoldet.

Panden er lidet eller slet ikfce nedstig'ende, og Pandehornets Retning i

Almindelighed vandret.

Pandchornet (fig. 45) er kort (det naaer ikke til Enden af de ydre

Foleres Vedhæng, er meget kortere end Rygskjoldet og kun noget mere

end to Gange længer end Ojestilkene), men derimod meget dybt, i Enden

afstumpet eller rettere halvmaaneformigt udskaaret. Paa Grund af den

store Dybde mod Enden formedelst den nederste Rands Udvidelse, i Forbin-

delse med Kortheden og Endens Udskjærelse, kan det i Form sammenlignes

med en kortskaflet Oxe. Den ophojede Linie, som udgaaer fra Roden af

Pandehornet paa Ojets indre Side, og fortsætter sig i skraa Retning opad

lige til Enden af det, er stærkt fremtrædende, og gjor Pandehornets SkatTt

treægget, skjondt Hojden er endeel stiirre end Tykkelsen. Forholdet af

Tænderne er temmelig kompliceret: paa Rygsl^oldets Kjcil vise sig i

Regelen fem store Tænder, af hvilke den bageste er anbragt nær ved

Rygskjoldets bageste Rand; disse Tænder ere, med Undtagelse af den

bageste, saugtaggede o: liint indskaarne i Randen; den bageste viser kun

een meget lille Tag nær Roden af dens bageste Rand. Disse Tænder

pleje gradeviis at tillage i Storrelse til den tredie, som er den sttirste,

hvorpaa de fi)lgende atter aftage. Undertiden er det dog den anden,

som er den stiirste. Foran disse fem Rygskjoldets Tænder Bndes paa

selve Pandehornet to meget langstrakte men lave Tænder, som indtage

henimod to Trediedele af Pandehornets Længde, og hvis overste Rand

viser en Mængde line Saugtagger (en halv Snees eller flere paa hver).

Paa den forreste Deel af Pandehornel findes endeligen endeel (fem eller

sex) smaa Dobbelttænder, det vil sige Tænder, som i Spidsen ere tvedeelte

Pp*
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(en forreste slorre, en bageste mindre eller finere Green). Foran Enden

Lojer dcii overste Rand sig- ofte ned, og* danner en lille Udhuling- eller

Konltavltct. Det dybe, lialvmaaneformige Udsnit i Enden af Hornet

frembringer der to Tænder, een ovre og een nedre, og Mellemrummet

mellem disse er stundom saugtagget. Endeligen er den nederste, stærkt

udbijjede Rand væbnet med to smaa Tænder*). Jeg troer hos denne,

ligesom hos adslsillige andre Arter, at have bemærket, at Hannernes

Pandehorn forholdsviis er lidt længer end Hunnernes; dog er jeg ikke

fuldkomment overtydet om Restandigheden af dette Forhold.

Rygskjoldets forreste Rand (fig. 46) har over Ojet to Par Torne,

det ene tæt over det andet (a og b); de ere temmelig smaa, det overste

dog lidt slorre end det nederste. Den tæt nedenfor Ojet udgaaende Lap

(c) er her, skjondt noget afrundet i Enden, dog saa fremtrædende og

saa fast, at man næsten kunde henregne den blandt Tornene; lidt nedenfor

denne findes en lang, temmelig stærk Torn (d) og endeligen ved Side-

randens Forening med forreste Rand en lille Torn (e) : ialt altsaa fire Par.

De indre Folere ere hos Hunnerne meget korte (fig. 47, A), og

naae ikke ud over Endeborsterne af de ydre Foleres bladdannede Vedhæng.

Det er Svoberne, som ere af ualmindelig Korthed, og Skaftet overgaaer

dem meget i Længde (kun hos U.turgida finder, blandt nordiske Arter,

et lignende Forhold Sted): Skaftets Grundled meget længer end de to

folgende Led tilsaramentagne, uden Torn i Enden af den ydre Rand,

men med en halv Snees lange Fjerborster langs den indre Rand; andet

Led næsten dobbelt saa langt som tredie Led, med en Torn i Enden af

den ydre Rand og med adskillige lange Fjerborster langs den indre;

*) Af tredive undersogte Individer viste toogtyve det som regelmæssigt angivne Forhold j

af de ovrige otte havde lire paa Rygskjoldets sex Tænder, hvilket er det hojeste

Antal jeg har fundet, fire derimod kun fire Tænder paa Rygskjoldet, men de to af

disse havde tre Tænder paa selve Pandehornet, saa at den samme Sum af Tænder
dog forefandtes. To af de otte fra Regelen afvigende Individer havde paa den

nederste Rand tre lænder og et eneste slet ingen.
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Iredle LpJ er i Enden forsynet med en usædvanlig- stærlt Torn. Grund-

leddets pufdannede Vedhæng er af en g-anslse ualmindelig- Storrelse , og

overgaaer endog Skaftet i Længde; af Form er det tyndt, meget spidst.

Den indre Sviihe, der feun er meget lidt længer end den ydre, bestaaer

af en Snees Led eller lidt derover. Den ydre Svobe, hvis Roddeel er meget

sitarpt adsliill fra den korte Endesn»rt, tæller i biin femten til sexten Led,

i denne fem til sex. Hos Hannerne vise de indre Folere et ganske andet

Forbold (fig. 47, iB): istedetfor at udgjore en Femtedeel af Totallængden,

udgjore de omtrent en Trediedeel; begge Sviiberne rage ud over de

ydre Foleres bladdannede Vedhæng, og den indre er meget længer end

Skaftet, den ydre kun lidt kortere. Grundleddets pigdannede Vedhæng

er noget kortere, og naaer kun omtrent til Midten af Skaftets tredie Led.

I den indre Svobe taltes 5S Led eller derover, i den ydre Roddeel

omtrent tyve, i Endesnærten fem Led.

De ydre Foleres Svobe udgjør ilske | af Totallængden. Det blod-

dannede Vedhæng er kort (det indeholdes næsten sex Gange i Totallængden)

og hos Hunnerne temmelig bredt, den indre Rand bojer sig stærktj den

stiirste Brede indeholdes næppe 2^ Gange i Længden (Endeborsterne

fraregnede). Den ydre Rands Endetorn er meget st«r og stærl;, og naaer

temmelig langt ud ov€r den afrundede Enderand (fig. 48, A). Hos Han-

nerne er Vedhænget smallere (Breden indeholdes tre Gange i Længden

eller derover), næsten liniedannet, med meget kortere Borster men endnu

længere Torn i Eaden (fig. 48, B). Medens Tornens fremragende Deel

hos en Hun kun udgjorde ^''", belob den sig hos en mindre Han til tø'^'^'j

hos Hunnerne vare Borsterne i Enden meget længere end Tornen, hos

Hannerne derimod næppe saa lange.

Hindbakkernes Torn er væbnet med tre smaa Tænder. Palpens

forsle Led meget kort, ikke halvt saa langt som andet. Dette sidste er

saavel i Enden som langs Randene forsynet med mange Borster, og viser

endvidere ligesom Saugtænder langs Randene, især den indre, mellem
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Iiviilse Borsterne udspring^e (fijf. 49). Kjæberne og de to fiii-sle Par

Kjæbefodder frcinbydo intet fra den normale Form APvig-ende. Kun har

jeg fundet et slorre Antal Gjælleblade i den rndlmentære Gjælle paa andet

Par Kjæbefodders Sviibe, end hos nogen anden Art, næmh'g ti.

De yderste Kjæhefoddcr hos Hunnerne ere temmeh'g Itorte (de

indeholdes S^ Gange i Totallængden og naae ilsfee til Enden af de ydre

Foleres bladdannede Vedhæng), noget plumpe, fladtrykkede, i Enden af

sidste Led væbnede med en halv Snees sorte Torne, af hvilke syv omgive

Randen, de andre ere anbragte lidt bag denne. Andet Led er lidt længer

end fjerde Led, og fire Gange længer end tredie. Hos Hannerne ere de

yderste Kjæbefbdder endnu kortere (de indeholdes næsten fire Gange i

Totallængden) og tilh'ge spædere; medens Breden af sidste Led hos en

FJun af 21'"^ Længde udgjorde iu'", viste samme Deel hos en Han paa

19'" Isun 5^0'^'^' Brede; ogsaa var det hos denne sidste meget mindre borstet

og haaret, oj> Endetornene forholdsviis kortere.

Forsle Par Fodder indeholdes henimod fire Gange i Totallængden

;

Armen er lidt længer end Haand og Haandrod tilsammentagne.

jindel Par Fodder indeholdes 22 Gange i Totallængden, og naaer

til Enden af de ydre Foleres biaddannede Vedhæng; fjerde Led eller

Haandroden ere mere end 2 Gang længer end tredie og over tre

Gange længer end Haanden, men kortere end andet og tredie Led

tilsammentagne.

Tredie Par Fodder lidt længer end an<let*), indeholdes mellem

22 og Sj Gange i Totallængden. Fjerde Led længer end sjette; delte

dobbelt saa langt som femte (eller mere) og tre Gange saa langt som

Kloen. Sex stærke, i Sforrelse gradeviis tiltagende Torne langs Qerdc

Leds yderste Band. Kloen har foruden de to lange Endetorne, tre langs

den nederste Band.

*) Efter Milne-Edtvnifh skulde andet Par Fodder være læn{jer end tredie: dctle

stemmer ikke med min Erfaring, der udstrækker sig over et stort Antal Individer.
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Fjerde Par Fodder lidt Itortcre end tredie; fjerde og: sjelle

Led omtrent af lig^e Længde. Fjerde Led med fire Torne langs den

yderste Rand.

Femte Par Fodder ubetydeligst kortere end Qerde; sjette Led

meg-et læng-er end fjerde; dette med tre Torne langs den ydre Rand.

Gjællerne ere hos denne Art temmelig- lang^stralite og: smalle, med

Undtagelse af forste Par; det sidste, foroven tilspidsede, Par er furet

næsten fra Toppen (fig. 50).

Fra Bugfladen af Cefalothorax CSternum, Plastron sternal) udgaae,

mellem hvert af de fire sidste Fodpar og tæt ved deres Rod, to lange

Torne, altsaa ialt fire Par eller otte Torne; det forreste Par er endeel

kortere end de folgende. Alle disse Torne ere stærkt sammentryk-

kede i Retningen forfra bagtil , og have en temmelig bred Rod,

hvorfor man kunde sammenligne deres Form med en meget langstrakt

Tri angel.

Forste og anden af Bagkroppens Ringe synes ikke at frembyde

noget, fra det sædvanlige Forhold Afvigende*). Tredie Bugring er

derimod udmærket derved, at dens Rygflades Middelliiiic hæver sig mere

eller mindre til en Kjol, og at denne Kjol fortsætter sig ud over Rin-

gens bageste Rand i en noget krum Retning, og ender tilspidset, eller

med andre Ord danner en Krog, der i Regelen ikke lægger sig op til

den fiilgendé Rings Middellinie, men rager i Vejret hojt over denne.

Saa betegnende dette Forhold er for nærværende Art, saa afgiver det

dog ikke noget ubedrageligt Artssfcjælnemærke, da man træffer enkelte

) Det kan imidlertid fortjene at bemærltes, at Sideudvidelsnrne af Bagkroppens anden
Ring i Begelen ere ipeget storrc Los Hunnerne end hos Hannerne. Medens en Hun
paa 21'" Længde havde Sideudvidelser af 3|'" Længde og 2|"' Hojdc, vare disse

Udvidelser hos en Han paa 22'" kun 2^'" lange og )|" hiije; deres nederste Riiud

naaer hos Hannerne aldrig saa langt iird som ncdtrsteRand af forste og (redic Bing.
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Individer, hvor det g-anslje forsvinder, og Bugring-en slet ildic viser noget

fra den almindelige Form Afvigende*).

Fjerde Bugring er l;orl, og overgaaer hos Hunnerne ikke femte

i Længde; hos Hannerne er den derimod Isjendeligt længer end femte;

sjette er tyk og plump, dens overste Endetorne stærke. Det niettemste

Halevedhæng indeholdes næsten fem Gange i Totallængden (hos Han-

nerne endog over fem Gange), og er forsynet med fire Par Sidetorne**),

af hvilke de to sidste Par ere stillede hinanden nærmere end de fore-

gaaende. Af de sex Endetorne ere de to yderste de korteste, de to næste

de længste, omtrent dobhelt saa lange som de yderste og kun meget lidt

kortere end Breden af Vedhænget i Enden ; de to mellemste endeligen

staae i Længde over det yderste Par, men ere meget kortere end andet

Par: de have en noget fjerdannet Form (fig. 5i).

Forste Par Svommefodder (fig. 52) har hos Hunnerne den ydre

Svommeplade meget kortere end den indre, som i Enden er uddragen og

tilspidset. Hos Hannerne er derimod den indre Svommeplade den kor-

teste og forsynet med det sædvanlige Vedhæng i Enden. De folyende

Pars Svommeplader ere af langstrakt oval Form, forneden tilspidsede,

omtrent af lige Længde eller den ydre kun ubetydeligt længer end den

indre. Den indre Phdes F^edhæng er liniedannet, og dets krogbærende

Deel kun af ringe Udstrækning (fig. 53).

Det sæ'regne Forhold af Bugfladens Torne (fig. 54, C) hos nær-

værende Art er allerede berort ovenfor (Side 238 Anm.).

Jeg har fundet Maven af Individer af denne Art fra Spitsbergen

fuldproppet med smaa multilokulære Konkylier (^Dtscorbites?').

Denne Art forekommer ved de grønlandske og nogle andre

*) Dog har je{j blandt omtrent 50 Individer Isuii fundet et, hos hvilket dette var Til-

fældet. Hos Hannerne synes Kjolen i Almindelighed at være stærkere fremtrædende

end hos Hunnerne og mere sammentrykket. Krogen længere, tyndere, mere lige,

kun krummet i Enden og altsaa mere fjernet fra den fdlgendc Rings nygilade.

*) li undersiigte Individer viste ufravigeligt det samroc Forhold.
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nordlig^e aineril!anst.c Kyster, er ved Spitsberjycn liyppig" (maasfcee den

hyppigste Hippolyteart der), og' træffes ligeledes ved Norges nordlige

Kysler. Dog har jeg paa sidste Sted kun fundet faa og meget smaa

Individer af den. Soiverbij og Leack have erholdt den fra Skotlands

Kyst, hvor den imidlertid ligeledes siges at være sjælden. De storste ved

Spitsbergen samlede Exemplarer havde fcun 2 Tommers Længde.

H. Sowerbei gjenfcjendes let ved Hjælp af fiilgende Karaltteristil:.

Scutum dorsale per totnm ferme longiiudinem cnrinala atqne den-

tata. Rostrum frontale breve (scuto dorsalividijo mtdto brevhis^ pedunculis

oculorum duplo longius, ad apicem appcndicis antennarum exterioriim non

perveniensj, altum, truncatum vel potius apice lunato-excisum, dolabriforme,

dentibus marginis inferioris duobus minutis, marginis superioris vulgo

duobus majoribus, rninutissimis permultis interposilis j dentibus scnti dor-

salis qvinque magnis, serrulntis. — Margo scuti dorsalis anterior quatuor

armata aculeorum paribus: duobtis supra oculos, icrlioinfra oculos, quarto

ad conjunctionem marginis anterioris cum marginibus lateralibus. —
Antennæ intcriores in feminis quintam, in maribus ferme terliam longi-

tudinis animalis partern effieiunt. Appendix acuminata articuli antennarum

interiorum basalis longissima, pedunculi circiter longitudine. Pedes maxil-

lares exlerni apicem appendicis antennarum exteriorum foliiformis non attin-

gunt.— Annulus abdominalis tertius dorso carinato, postice in hamum, qvi

supra annulum quartum eminet, sæpissime producto.— Appendix caudalis

intermedia quatuor aculeorum lateralium paribus munita,

7. Hippolyte macilenta Kr.

(Tab. II fig. 55-56).

Af denne nye Art har jeg Isun seet et eneste, fra Gronland

(Fiskenæsset) nedsendt, Individ, en Hun med stærlit udviklede Æg
under Bugen.

Formen er meget langstrakt og tynd; og da det undersogte Individ,

f-'id. Scl. utttnrvid. otj mathem, Api. IX Deel. "4
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som bemærliél, €r en drægtig- Hud, vil delte Forhold fremtræde endnu

mejjet stærkere hos Hannerne og^ hos de ikke dræg-tig^e Hunner. Del er

denne Omstændighed, som har foranledig^el Artsnavnet.

Rygskjoldet viser (hvad hos Hunner, der have afsat Æg^massen under

Bug'en, ikke er ualmindelig'l) en temmelig" tydelig', skjondt afrundet, Kjol

i en stor Deel af dets Længde; kun den allerforreste Deel af denne Kjol

er tandbærende. Pandchornet (fig. 55) er kort, idet det kun omtrent

bar den halve Længde af Rygskjoldet, ikke er dobbelt saa langt som

Ojnene, og ikke ganske naaer til Enden af de indre Foleres Skaft. Dels

Form er meget karakteristisk, og slaaer temmelig nær til den hos H. Sotverbci

beskrevne, fra hvilken Art nærværende Dyr derimod fjerner sig i mange

andre Henseender. Det er meget hojl, sammentrykket i en særdeles

stærk Grad (saa at det endog bliver ganske gjennemsigtigt), imod Enden

udvidet næsten i Oxeform; uden at være krummet, hæver det sig lidt i

Vejret over Rygskjoldet. Mod Enden bojer den overste Rand sig lidt

ned, og den nedre stiger næsten lodret op, hvorved Pandehornel faaer et

noget afstumpet Udseende. Den overste Rand viser fjorten Tænder (tre

af disse paa Rygskjoldet), der alle ere smaa, og gradeviis aftage i Stor-

relse ud efter, saa at den sidste er næsten umærkelig; en lille Strækning

foran Spidsen er blottet for Tænder. Den allerforreste opstigende Deel

af den nederste Rand viser to Tænder; mellem Enden af Hornels overste

Rand og den overste af disse Tænder, der naaer ligesaa langt frem som

hiin , findes et lille halvmaanedannet Udsnit. Rygskjoldets iorrestc

Rand (fig. 56) har et Par Torne under Ojet (ingen over dette) og et

Par meget smaa ved Siderandenes Forening med forreste Rand. Dette

sidste Par er saa særdeles lidet, at man kunde være i nogen Tvivl, om

det virkeligen bor medregnes som et Par Torne.

Ojnene ere meget tykke, tydeligt omvendt koniske.

De indre Folere have en middelmaadig Længde, idet de omtrent

ndgjore en Trediedeel af Totallængden , og naae langt ud over Enden



507

aF de ydre Foleres bladdannede Vedhænjj'. Sfeaftet er lidt kortere end

den ydre Sviibe men hun balvt saa langt som den indre: forste Led

læng'er end de to folg'endc tilsammentag-ne; andet dobbelt saa lang't som

tredie; alle Skaftets Led udsende Fjerborster fra den indre Rand. Det

pig-dannede Vedbæng naaer netop til Enden af forste Led, og- har en

temmelig bred, bladdannet Form. Den ydre Svobes Roddeel er omtrent

dobbelt saa lang som Endesnæi ten ; de gaae temmelig gradeviis over i

hinanden; i den forste har jeg talt femten, i den sidste ti Led. Alle

Leddene ere i Enden af den indre Rand forsynede med et lille

Rorstcknippe.

De ydre Føleres bladdannede Vedhæng er langt og smalt j dets

slorste Brede indeholdes idetmindste tre Gange i Længden.

De yderste Kjæbefddder ere af langstrakt og smal Form, men

indeholdes mere end tre Gange (henimod ^s Gange) i Totallængden, og

ere langt fra at naae Enden af de ydre Foleres bladdannede Vedhæng.

Åndet Led er lidt længer end begge de folgende tilsammentagne.

Fødderne ere temmelig korte, men vise iovrigt de sædvanlige

Forhold.

Første Pav er noget kortere end Kjæbefodderne; andet J?ar naaer

fil Enden af de ydre Foleres bladdannede Vedhæng, og har som sæd-

vanligt syv Smaaled i Haandroden C^et tredie det længste, det sjette det

korteste). Tredie Par er lidt længer end andet o. s. v.

Af Ragkroppens Ringe har den forste noget storre Længde end

sædvanligt er hos Hippoly terne; tredie Ring er temmelig stærkt hvælvet,

og strækker sig temmelig langt ud over den fjerde, men viser aldeles

intet Spor til Kjol. Fjerde Rings Sidestykker ere forlængede mere end

almindeligt. Sjette Ring er ved sin Længde meget betegnende for denne

Art, og bidrager meget til at frembringe den langstrakte Form, som er

saa iojefaldende hos //. mactVenifa: den er meget længer end tredie Ring og

ligesaalang som det mellemste Halevedhæng. Dette, der er langstrakt

Qq*
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o^ smalt; viste langs den ene Band tre, langs den anden fire Torne.

Om Endetornenes Beskaflenhed l«an jeg Intet anfore, da disse for storste

Delen manglede hos det undersogte Individ.

H. mncilenla synes al Isunne Isaraltteriseres saaledes.

Scutum dorsale carina antice dentata instnictum. Rostriim fron-

tale breve (vix ad apicem pedunculi antennarum interiorum perveniens,

vixnve dupla oculorum longiludine) , allissimiim, compressissimum, laminare^

apice rotundalo-truncalum , ascendens, dentihus marginis superioris qva-

tuordecim minutissimis, inferioris duohus.— Margo scuti dorsalis anterior

duobus aculeorum paribus, altero infra oculos, altero minulissimo, fere

evanescenle, ad conjunclionem marginis anlerioris cum lateralibus. Oculi

crassi, obconici. — Antennæ tnteriores mediocris (in femina) longiludinis,

tertiam fere lonifitudinis animalis partern effiiciunt, apicemqve appendicis

antennarum inferiorum foliiformis multo superant. Pedes maxillares

externi hunc apicem minime altingunt. Annidus abdominalis sextus

tertio multo longior, appendicem caudalem mediam longitudine ceqvans.

Qualuor (?) aculeorum appendicis caudalis intermediæ lateralium paria.

8. Hippohjte turgida Kr.

(Tab. II fig. 57-58 og Tab, I!I fig. 59—63).

Formen er i Almindeligbed bort, tyk, plump, ligesom ophovnet^

især hos de ægbærende Hunner. Ganske unge Individer have imidlertid

ofte et temmelig smækkert og langstrakt Udseende.

Farven er almindeligen graaligtbrun ; mange Individer vise dog

et besonderligt spraglet Udseende, idet Cefalolhorax er griinagtig. Bag-

kroppens fem forste Led hvidgule, de to sidste gronbrune, marmorerede

med Hvidt.

Rygshjoldet er hos mange Individer meget stærkt hvælvet eller

forhojet i Midten og ligesom puklet. Pandehornets Kjol fortsætter sig

hos disse egentligcn slet ikke tilbage paa Rygskjoldet, men derimod vel
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Tænderne, der indlapjC Halvdelen af dels Lænjfde (sjældent f), og ere

tre til fem i Tallet. Disse Tænder ere ved Koden meg-et tydelijyt adslsilte

fra hverandre. Panden sti{jer meg-et sljraat ned, og' Rygskjoldets Over-

flade er glat o/f glindsende. — Men hos andre Individer er CeAilothorax

meg-et mindre lyh end hos de forslomtalte, Rygskjoldet kun lidt eller

næsten slet ikke hvælvet, og- Panden altsaa ikke, eller dog^ kun i en ringere

Grad, nedstigende. Rygfladens Kjtil fremtræder hos disse stærkt, og: fort-

sætter sig i Almindelig^hed langet tilbage, saa at den indtager i eller I,

stundom vel endojy næsten hele Længden af Rygskjoldet. Tænderne paa

Ryg^skjoldels Middellinic pleje yeå Roden at flyde sammen eller at være

forbundne med hverandre. Rygskjoldet er endvidere hos disse Individer

altid mere eller mindre furet og- rynket paalang-s, men ureg-elmæssig-t*).

Pandehornet (fig. S7) er rettet lidt ned eller ligeud, meget sjældent

lidt op. Det er kort (kun omtrent dobbelt saa langt som Ojestilkene),

dybt, i Enden tilspidsot og^ nedenunder triang^elformigt udvidet, dog* med

nogle Modifikationer i Formen. Det kan sig-es at dele Dyrets (ivrige

plumpe Udseende. Antallet af den ovre Rands Tænder er (fire fra-

regnede for Rygskjoldet) i Regelen sex; dog' forekommer ogsaa paa den

ene Side fem, paa den anden indtil otte**). Paa Hornets nederste-

forreste Rand tælles i Regelen fem eller sex, sjældent derimod syv eller otte

Tænder; den forreste træder stundom lige saa langt frem som den forreste

paa den overste Rand, hvorved Hornets Form forandres lidt, idet det

synes at ende med to Tænder***). Tænderne sidde hverandre meget nær,

især paa den nederste Rand, hvor de ere fine, men meget lange. Hornet

*) Disse Forskjælligheder i Rygskjoldets Forhold synes især at beroe paa, oinÆj;gene
enten bevares under dette, eller ere udtraadte. See ovenfor. Side 215.

**) Naar altsaa, som sædvanligt, medregnes Tænderne paa Rygskjoldet, bliver Tallet

fra ni til tolv, ti det regelmæssige.

**) Af tyve undersøgte Individer havde lo paa den overste Rand 12 Tænder, fem 11

Tænder, syv 10 Tænder og sex 9 Tænder; paa den nederste Rand havde to Individer

8 Tænder, tre Individer 7, syv Individer 6, syv lain 5 og et eneste 3 Tænder.
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er l'.ortere end de ydre Foleres bladdannede Vedhæng og kun lidt længer

end de Indre Folcres Skaft. Ted Roden af Pandehornet, over Ojnene,

udgaae fra Rygskjoldets forreste Rand paa hver Side to Torne, den ene

ligeovenover den anden (fig. 58aogb); under Ojet kunde ligeledes siges

at være to Par l^orne, fordi næmlig den ydre Vinkel af Ojehulen hos

nærværende Art antager en saa tilspidset Form og tillige har saadan

Fasthed, at den meget vel kunde betragtes som en Torn*) (fig. 58 c og d).

Endeligen findes en Torn paa hver Side, ved den forreste Rands Forening

med Sideranden (e). Om disse Tornes relative Storrelse kan intet bestemt

siges; dog synes den iiverste over Ojet i Regelen at være den storste,

hvorimod den nederste paa Siderne ofte er meget lille.

Ojnene udmærke sig ikke hos denne Art ved Tykkelse.

De indre Folere ere meget korte (de indeholdes omtrent Si Gang

i Totallængden), og naae næppe ud over Endeborsterne af de ydre Foleres

bladdannede Vedhæng. Skaftet er kun lidt kortere end Pandehornet og

endeel længer end Svoberne. Grundleddet er omtrent dobbelt saa langt

som de to folgende Led tilsammentagne; dets tornformige Vedhæng naaer

omtrent til Enden af det andet Led, hvilket næsfen er dobbelt saa langt

som tredie. Den ydre Svobe er her næsten lige saa lang som den indre,

og dens tykkere Roddeel omtrent fire Gange saa lang som dens tynde

Snært; i den fiirste har jeg talt femten til sexten Led, i den sidste sex

til syv; i den indre Svobe to og tyve. Spor til Borster langs den indre

Svobe har jeg ikke bemærket.

De ydre Fiileres Svobe er meget kortere end Dyrets Totallængde.

Deres ydre Vedhæng er kort og bredt (dets storste Brede udgjor næsten

Halvdelen af dets Længde), hvilket beroer derpaa, at den indre Rand

bojer sig stærkt ud, hvorved Vedhængets Form i en ikke ringe Grad

*) I det nedenfor i Diagnosen for nærværende Art op|>ivne Antal af Torne paa Rygslijuldets

forreste Rand er den imidlertid ikke medregnet.
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bliver oval. I Enden er det temmeligt skraat afsfeaarel, og- den ydre Rands

Endetorn rager langt frem.

Munddelene vise næsten ing-cn Afvigelse fra den sædvanlige Form.

Kindbakkernes Endetorn (Tab. III fig. 59, a) er forsynet med fire

Tænder; deres Palpes (fig. 59, b) sidste Led er meget længer end fiirste

og forsynet med mange Borster.

Den rudimentære Gjælle paa andet Par Kjæbefodders Svobe har

jeg fundet at bestaae af ni Gjælleblade.

De yderste Kjæbefodder (fig. 60) ere Isun af middelmaadig Længde,

og' naae enten slet iklte eller dog kun ubetydeligt ud over de ydre Poleres

bladdannede Vedhæng (Endeborsterne medregnede); men derimod ere

de af en temmelig stærk Bygning; andet Led omtrent af lige Længde

med fjerde eller lidt længer og henimod fem Gange længer end tredie.

Enden af fjerde Led omgives af fire til fem stærke, sorte Torne, og paa

Underfladen indenfor Banden findes endnu adskillige kortere. Palpen

(fig. 60, a & ax) er temmelig spæd og kun forsynet med faa Borster.

Sviiben (fig. 60, b & bx) af sædvanligt Forhold.

Fiirste Par Fodder ere temmelig store og af stærk Bygning.

Armen eller de tre fiirste Led er kun lidt længer end Haanden , men

mere end dobbelt saa lang som Haandroden. Palmen er dobbelt saa

lang som Tommelen.

Jlndet Par Fodder indeholdes omtrent 2^ Gange i Totallængden,

og naae, naar de udstrækkes, med hele Haanden ud over de yderste Kjæbe-

fiidder, men kun med en ringe Deel over de ydre Foleres bladdannede

Vedhæng. Tredie Led lidt kortere end fjerde, femte Led eller Haand-

roden omtrent \ Gang længer end fjerde og fire Gange længer end Haanden.

Haandens Tommel har lidt mere end Palmens halve Længde (forholder

sig til denne som 5 til 5).

Tredie Fodpar er lidt korlere end andet; fjerde Led er (som sæd-

vanligt) længst, meer end dobbelt saa langt som femte, langs den ydre
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Flade besat med en Ræfclsc stærise Torne; sjette Led fcun lidt l-.ortere end

fjerde, dobbelt saa lanjjt som femte, har, foruden Tornerækljer paa den

bageste Flade, to Ræl?ker Borstefcnlpper langs Sidefladerne.

Fjerde Fodpar er ubetydeligt kortere end tredie; dets sjette Led

af lige Længde med det fjerde Led. lovrigt overeensstemmende med

tredie Fodpar.

Femte Fodpar stemmer temmelig nær overeens med Qerde, kun

er dels Qerde Led lidt kortere end sjette, og viser ingen Torne paa den

ydre Flade.

Gjællerne ere ovale, hvilkel dog især gjælder de tre forste Par;

de to sidste ere meget længere end de foregaaende; femte Par (fig. 61)

foroven meget tilspidset og furet lige fra Spidsen; begge Delene altsaa

lige lange.

Anden Bugring er usædvanligt lang (mere end tre Gange saa lang

som forste), og udvider sig meget stærkt paa Siderne, saa at den (i Dyrels

sædvanlige, vinkelformigt bojede Stilling) ikke blot skjuler en stor Deel

af tredie Rings Sidestykker, men næsten ganske bedækker forste Ring.

Tredie Ring bar Rygfladen hvælvet, men aldeles afrundet; den

bageste Rand er i Midten uddraget i en Spids eller Vinkel, der dog er

afrundet, og lægger sig tæt op til den folgende Bugrings Rygflade.

De folgende Btigringe forekomme mig ikke at vise noget Særeget

i deres Form.

Det mellemste Halevedhæng har i Regelen fire Par Torne langs

Siderne*). I Enden viser det tre Par Torne (fig. 62), af hvilke det yderste

er det korteste, halvt saa langt som det næste; dette, der er det længste

og tillige det stærkeste, er dog noget kortere end Halevedhængets Brede

i Enden; det mellemste Par staaer i Længde midt imellem de to

) Af 21 undersbfjte Individer havde elleve fire P.ir Torne, tre fem Par, et tre Par;

Lus fire Individer viste den ene Rand fire, men den anden kun tre Turne, og hos

to fandtes fire pna den ene Side, men fem paa den anden.
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foregaaende og' er det tyndeste j Borster paa Siderne viser det il-.fce (det

har altsaa ifcfee Fjerform); derimod ere nojjle Borster fæstede imellem

foregaaende Par og dette (tildeels endog- over det), af hvilke een er

meget lang-.

Første Par Svommefodder (fig-.63) har den indre Svommeplade (b),

som er af en temmelig bredt-oval, i Enden tilspidset Form, omtrent i Gang-

længer end den ydre (a), der er liniedannet. Hos de [digende Par

ere Svommepladerne ovale, i Enden afrundede (eller dog Isun i meget ringe

Grad tilspidsede), af lige Længde, eller den indre ubetydeligt længer;

denne sidstes Vedhæng- er liniedannet eller langstrakt kolledannet og- den

hagebærende Deel ikke af betydelig Udstrækning^.

Uagtet jeg af denne Art har haft en stor Mængde Individer

(henimod Hundrede) fra forskjællige Lokaliteter til Undersogelse, har jeg-

ikke været istand til at opdage en eneste Han blandt dem. Beskrivelsen

er altsaa kun gyldig for det ene Kjon.

Nærværende Art er fælleds for Spitsbergen , Gronland og- den Udbredelse.

norske Kyst (paa denne sidste idetmindste saa sydligt som Kristianssund

eller indtil 62" nrdl. Br.). Individerne fra Spitsbergen udmærke sig ved

betydeligere Storrelse, og- overgaae især meget de paa den norske Kyst

samlede.

H. turgida kan betegnes saaledes.

Scutum dorsale dentatum, carinaqve armatum vnrioe longitudlnis,

interdum evanescente. Rostrum frontale breve (scuto dorsali hrevius,

oculis duplo longius, pedunculo antennarum interiorum patdo longius,

appendice antennarum exteriorum foliiformi tnulio hrevius), sat altum,

cidtellaium, parum descendens vel subhorizontale , decem circiter marginis

superioris et sex marginis inferioris dentihus instructum. — Margo scitti

dorsalis anterior qualuor aculeorum paribus armata: duobus supra oculos,

tertio infra oculos, r/uarto ad conjunctionem marginis anterioris cum mar-

ginibus lateralibus. — Antennæ interiores (in femina) perbreves, non

f'id. Scl. »aliirvid. og muthem. ^ifh. IX Deel. R r
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qvintam tongiludinis animnlis parlem complent, vixqve apicem appendicis

antennaruw extcrioriim foliiformis superant^ peduneubis flagellis longior,

— Pedes maxillares externi ad apicem appendicis foliiformis antennarum

exleriorum ferme perveniunt. Appendix caudalis intermedia qvaiuor acu-

Icorttm lateralium paribits armata.

9. Hippohjte Phippsii Kr.*).

(Tab. III fiff. 64-68).

Formen lang'strakt, let og* siirlig".

iiygshjoldet (fig-. 64) er glat og hvælvet, ilsise blot paatværs, men

ogsaa temmelig- Isjencleligt i Refningen bagfra fortil. Det er hos nær-

værende Art den bageste Deel af Rygskjoldet, som ved at sænke sig-

skraat frembringer denne Konvexitet i Retningen bagfra fortil; Panden

er derimod Isun ubetydeligt nedstigende, eller hos nogle Individer aldeles

ikke. Kjol findes vel almindeligen paa den forreste Halvdeel af Ryg-

skjoldet, dog oftest saa svagt fremtrædende, at den næppe uden Lupe

kan bemærkes; hos enkelte Individer bemærkes slet ingen Rjol, men blot

isolerede Tænder.

Pandehornet (fig. 64) fremtræder omtrent i lige Flugt med Ryg-

linien, og er i Regelen aldeles vandret (kun sjældent stiger del ganske

lidt i Vejret). Det er kun af middelmaadig Længde, noget kortere end

Rygskjoldet, omtrent dobbelt saa langt som Ojenstilkene, og- naaer til

Enden af de indre Foleres Skaft, men langtfra ikke til Enden af de

ydre Foleres bladdannede Vedhæng. Hos enkelte Individer synes Hornet

dog: at blive noget længer end sædvanligt. Hvad Formen angaaer, maa

mærkes, at det kun har meget ringe Dybde eller Hojde, og- at den nedre

Rand kun udvider sig- meget lidt i Enden, samt at den Deel, jeg kalder

) Denne Art er 0|ikaldt efter den bekjendte cnjjolske Sbfarende, Constantin Phiyps,

senere Lord Mulyrave, som j forrige Aarhundrcde (1773) bcsogte Spitsberjjen , og

levcrtde nogle Bidrag til at oplyse dette L.tuds Zoologi.
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Bladet, her er liort i Forhold til Skadtet, hvorfor man niaaskee snarere

kan sammenlig-ne Pandehornets Form med en Landse- eller Piilspidse,

end med en Kniv eller Dolk. Det reg'clmæssig^e Antal af Tænder lan(>-s

den overste Rand er ti, hvoraf de fire eller fem lorste ere anbrajjte paa

Byg^skjoldet; paa den nederste-forresteRand findes sædvanlijjt fire Tænder*).

Rygskjoldets forreste Rand (fig-. 65) har fire Par Torne: to Par over

Ojnene, et Par tæt nedenfor Ojnene, og et Par ved Foreningen af Side-

randen med forreste Rand, hvilket sidste Par er meget lille**); det overste

Par over Ojnene (a) er stort og stærkt, rettet noget op og stundom tillige

ud ; det andet Par (b), som sidder under det forste, er meget mindre, noget

nærmere Legemets Middellinie, ligefremadrettet, dog med Spidsen krummet

lidt indad; det under Ojnene anbragte Par (d) er temmelig stærkt.

Ojenstilkene nærme sig til den cylindriske Form.

De indre Folere ere temmelig korte (de indeholdes henimod fire

Gange i Totallængden), men naae Imidlertid langt ud over de ydre

Fiileres bladdannede Vedhæng. Skaftet naaer til Enden af Pandeliornet,

men er endeel kortere end Svoberne. Grundleddet er endeel længer end

de to fblgende Led tilsammentagne, dog ikke dobbelt saalangl; dets pig-

*) Hos de ses spitsbcrgcnske Individer, jeg har haft Lejlighed til at undersøge, var

Forholdet ftilgende:

5+5 6+ 5 5 + 5 5+ 4 6 + 4 6-1-4

4 ~i ~T~ 4~ 3 4

Det hojre Tællcrfal angiver Rygskjoldets, det venstre Hoi-nets Tænder. Hos de

norske Individer af Hankjonnet, sora jeg holder for identiske med denne Form,
landtcs Antallet saaledes:

6 + 5 6+5 5 + 3 6+ 4 6+4 6+ 4

4 3 2 3 4 3

Hos et lige Antal Hunner fra den norske Kyst, som jeg troer at kunne henfore til

denne Art, fandtes altid tre Tænder paa Pandehornets nederste Rand, medens det

{laa den overste vexlede mellem ti, ni og otte, dog saaledes, at det sidste Tal var

det hyppigste. Hos disse Hunner var Pandeliornet ogsaa forholdsviis endeel kortere

end hos Hannerne og især kartere end hos de spitsbergenske Individer.

**) Hos adskillige Individer har jeg ikke været istand til at overtyde mig om Tilværelsen

af delte Par, uden ved at afklippe Rygslgoldets forreste nederste Hjbrne, og under-

kaste det Præsning under Alikroskopct.

Rr*
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dannede Vedhæng' overg-aaer det kun lidt i Længde, og naaer ilsise til

Enden af andet Led, hvillset er noget længer end tredie. Den indre

Svobe er noget længer end den ydre (der dog er længer end Skafltet);

jeg har i den talt 24- Led. Den ydreSvobes tylslsere Roddeel er omtreirt

fire Gange saa lang som Endesnærten; i hiin har jeg talt sexten, i denne

fem eller sex Led.

De ydre Foleres Svobe er Isun lidet kortere end Totallængden.

Længden af deres bladdannede Vedhæng indeholdes omtrent sex Gange i

Totallængden
J

det er af langstrakt-oval Form og dets Brede indeholdes

tre Gange i dets Længde; i Enden er det temmelig skraat afskaaret;

Endeborsterne lange, den ydre Bands Endetorn stærk og fremragende.

Kindbakkerne (fig. 66) ere i Enden ved et temmelig dybt Indsnit

dcelte i lo Flige, af hvilke den ovre (x) er afrundet), den nedre eller

bageste mere tilspidset. Den afrundede Flig (x') er omgivet af en Bække

meget tætstillede Borster af ejendommelig Struktur. Endespidsen (a) har

kun tre Tænder. Palpens {Ja) sidste Led er ikke meget længer end det

forsie. Kjæherne og de to forste Par Kjæbefodder give ikke Anledning

til nogen Bemærkning.

De yderste Kjæbefodder ere temmelig korte, af stærk Bygning,

indeholdes omtrent 4 Gange i Totallængden, og naae til Enden af de

ydre Foleres Vedhæng. Andet Led ubetydeligt længer end ^'erde og

tre Gange længer end tredie Led, har i Enden af den ydre Band en lang

og stærk Torn. Fem Torne omgive det stærkt borstebeklædte fjerde

Leds Enderand, og tre andre sidde tæt bag disse. Palpen er temmelig

lang* uden Endeborsterne udgjor den omtrent § af Længden af Bjæbc-

foddernes andet Led, og med de i Spidsen anbragte Borster naaer den

næsten til Enden af det omtalte Led; i Enden viser den idetmindste sex

Afsatser eller Led, fra hvilke Borsterne udgaae. Svoben er af sædvanlig

Form, langs den nederste Band væbnet med fem eller sex Borster.
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Forste Par Fodder er af niiddelmaadig Sttirrelse ojj stærl< Bjg'-

ning-, men viser iovrig't aldeles intet Særeg-et i Byg-ning^.

Andel Par Foddcr indeholdes omtrent 2i Gange i Totallængden,

og^ naaer med hele Haanden nd over de ydre Foleres bladdannede Ved-

hæng; andet Led ubetydeligt kortere end tredie; fjerde Led lidt hortere

end de to foreg'aaende tiisammentagne, næsten fire Gang'e saa lang't

som Haanden.

Trcdie Par Fodder er nog-et længer end andet Par; fredie Led

omtrent dobbelt saa langt som fjerde, men lidt kortere end femte

Led, der er det længste, og fire Gange saa langt som sidste Led. Torne-

bevæbningen er den sædvanlige.

Fjerde Fodpar ubetydeligt kortere end trediej dels femte Led

længer end det tredie.

Femte Fodpar giver ikke Anledning til nogen Bemærkning.

Forste Gjællepar af sædvanlig Form; de folgende alle foroven

tilspidsede; fjerdePar (fig.67,a) har den bageste Halvdeel lidt fremragende

over den forreste; femte Par (fig. 67, b) langstrakt, smalt, furet fra Spidsen

og begge Halvdelene altsaa lige lange.

Anden Bugring er paa Midten kun lidt længer end forste, men

udvider sig temmelig stærkt paa Siderne; tredie Bugring dobbelt saa

lang som anden; dens bageste Rand træder paa Midten ikke sonderligt

stærkt frem. Hos det udmaalte Individ var sjette Bugring ligesaa lang

som tredie, eller endog lidt længer; dette er imidlertid ikke det regel-

mæssige Forhold : sædvanligt er tredie Bugring endeel længer (omtrent i")

end sjette.

Det mellemste Halevedhæng ender temmelig tilspidset, og er i

Regelen forsynet med fire Par Torne*). Den bageste Rand er væbnet

*) Ti undersøgte Individer »iste fdlgcude Forhold: syv havde fire Par Torne, lo

Individer fire Torne langs den ene og tre langs den anden bide og et cndeligcn

lire paa den ene og fem paa den anden Side.
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med tre Par Torne (fi{f. 68), af hvilke det yderste er det korteste, det

andet mere end dobbelt saa langt, og" i det mindste lig-esaa lang-t som

Breden af Haicvedhæng'ets Spidse, lidt indadkrummet; det mellemste Par

i Læng'de mellem de to foreg^aaende, fjerdannet.

Svommefodderne vise hos Hannerne den sædvanlig'e Form ; det

forste Pars indre Svorameplade er kortere end den ydre, i Enden forsynet

med et langt men smalt krollebærende Vedhæng-; hos det andet Par har

den indre Svommeplade to Vedhæng-, af hvilke det krollebærende er meget

langstrakt-cylindrisk og kun forsynet med faa Kroller yderst i Spidsen.

Ilos de norske Individer, jeg har troet at kunne henfore som Hunner

til denne Art, er hos forste Par Svommefodder Svommepladerne omtrent

af lige Længde, men den indre bredere end den ydre; hos andet Par er

den indre Svommeplade lidt kortere end den ydre; dens Vedhæng langt,

særdeles tyndt, kun med et Par Kroller yderst i Enden.
Fore-

kommen. Jeg har erholdt nogle Individer af denne Art paa Spilsbergen,

og ligeledes et ringe Antal paa den norske Kyst indtil Kristiansund^ disse

sidste stode i Slorrelse temmelig meget tilbage for de forste. Fra Gron-

land har jeg seet to eller tre Individer, som jeg troer med nogenlunde

Sikkerhed at kunne henfore til denne Art; dog vil jeg betragte Sagen

som endnu uafgjort, da de omtalte Exemplarer vare temmelig meget

beskadigede.

Alle Individerne fra Spilsbergen vare Hanner, hvorfor jeg har

været i megen Tvivl, om jeg ikke burde betragte dem som henhiirende

til foregaaende Art, der staaer denne meget nær, og af hvilken jeg blot

kjender Hunner. Da der imidlertid blandt de norske Individer fandtes

Hunner (rigtignok temmelig unge), der ikke syntes at kunne adskilles

fra de beskrevne Hanner, ansaa jeg det for rigtigst, at betragte disse Dyr

som særskilt Art*).

*") Dog kunne disse Hunner i nogen Henseende siges at danne Overgang til H Inrgida,

og Sagen bliver saalcdcs endnu stedse tvivlsom.
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H. Phippsu fean fcarakteriseres ved folgende Liniop.

Sctdum dorsale antice dentatmn^ carina vulgo ohsoletiore, interdum

prorsus evanescente. Itostrwn frontale horizontnle ^ angustatum, vix cul-

tfllalum, parvum, sctito dorsali brevius, dupla fere oculorum gnndet longi-

tudine, apicemqne pedunculi antennarum interiorum assegvittir , non vero

appendicis antennarum exteriornm foliiformis. Margo ejiis superior vulgo

decem, inferior quatuor gerii dentes. Margo scuii dorsalis unterior gvaluor

armata est aculeorum paribus, primo et secundo supra oculos, iertio infra

octdos, quarto ad conjunctionem marginis anterioris curn marginibus late-

ralibus. j4ntennæ interiores mcdiocris (^in utroqve sexu) magnitudinis,

qnartam fere longitudinis animalis partern complent, apicemque appendicis

antennarum exteriornm foliiformis longe superatd) utrumqve flagellum pe-

dunculo longius est. Pedes maxillares externi apicem appendicis anten-

narum exteriorum assequuntur. Quatuor aculeorum appendicis caudalis

intermedite lateralium paria,

iO. Hippolyte pusiola Kr.

(Tab. HI fi^. 69—73).

Denne lille Arf, som, hvad Pandehornet ang-aaer, staaer nær ved

H. microceros
f
er af temmelig- plump Formj især er Forferoppen gjerne

noget tyk og ligesom opsvulmet.

Rygskjoldet, som — Pandehornet medregnet — indeholdes om-

trent 5J Gang: i Totallængden, er meget stærkt hvælvet eller ligesom

puklet i Retningen bagfra fortik Panden er imidlertid ikke siinderlig-t

nedstigende, men det er den bageste Deel af Rygskjoldet, som sænker

sig- dybt. Man kan ofte være meget i Tvivl, om man skal sige, at Ryg-

skjoldet har Kjol eller ikke: i alt Fald er den gjerne meget lidt frem-

ragende, og indtager kun en ringe Deel af Rygskjoldets Længde. Den

Uovereensstemmelse, som iovrigt forskjællijje Individer i saa Henseende
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vise, synes al betinges af de samme Forhold, som de hos //. turgida

angivne.

Pandchornet (fig. 69) er meget lille, omtrent af Ojnenes Længde,

og' indeholdes gjerne tre Giange eller lidt mere i Rygslsjoldets Længde;

dets Retning er aldeles vandret; af Form er det temmelig tykt (men

iltke dybt) ved Roden, i Enden tilspidset, uden nogen Udvidelse paa den

nedre Rand, eller med andre Ord treægget syldannel. Paa den nedre

Rand har jeg aldrig bemærlset Tænder,* paa den iivre findes alminde-

ligen tre eller fire, sjældent to*). Een eller to af disse Tænder cre an-

bragte paa den forreste Deel af Rygskjoldet, de andre paa selve Pande-

hornet. Den yderste Tand er stundom noget mindre end de foreg'aaende,

dog" er dette ingenlunde det regelmæssige Forhold.

Rygskjoldet har ing-en Torne paa den forreste Rand ovenfor Ojet.

Derimod findes tæt nedenfor Ojet (fig'. 70), foruden den sædvanlige,

stumpttilspidsede Hornlap, en lille Torn; og en endnu langt mindre ved

Foreningen af Sideranden med den forreste Rand.

Ojenstilkene (fig. 69, c) ere noget tykke og plumpe, temmelig stærkt

udvidede i Enden, hvor Ojnene ere anbragte.

De indre Folere (fig. 71) ere af middelmaadig Længde, inde-

holdes mere end 3^ Gange i Totallængden, og- naae med Spidserne

udover de nedre Foleres bladdanpede Vedhæng. Skaftet (fig 71, abc)

udgjor henimod Halvdelen af Folernes Længde; Grundleddet (a) som

sædvanligt meget længer end de to folgende Led tilsammentagne og mere

end dobbelt saa langt som andet Led, naaer med Spidsen ud over Ojnene

og- Pandehornet. I Enden af den ydre Rand er det væbnet med en

meget lang Torn, hvilket i endnu hojere Grad er Tilfældet med andet

Led (b); ogsaa tredie Led (c) har en Torn, som dog er meget mindre**).

*) Af 26 iindersogte Individer havde 15 tre Tænder, 10 fire Tænder Ojj kun et

2 Tænder.

**) I de paa Tabellen angivne Udniaalinger ere disse Torne ilike medregnede.
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Det pig^dannede Vedhæng" (fig. 71, a')? hvis Spidse il;lte aldeles naaer til

Enden af Grundleddets ydre Endetorn, har en noget særegen Form, idet

dets indre Band efter de § af Længden gjor en pludselig Bojning udad,

hvorved Vedhænget ligesom deles i en bredere Boddeel og en Torn. Den

indre Svobe (fig. 71, d), som her iklte er længer, men maaskee i Beglen

endog lidt liortere, end den ydre, har 23 eller 24 Led. Ved den ydre

Svobe (fig. 71, e) iagttages, foruden det allerede angivne Længdeforhold

til den indre Svobe (der, efter min Erfaring, er fælleds for begge Kjon),

fo Ejendommeligheder: ftirst at den temmelig gradeviis tilspidses, saa at

det er noget vanslseligt at træltke en bestemt Grændse mellem Boddelen

og Endesnærten^ dernæst at denne sidste har en usædvanlig Længde (og

som Folge deraf et usædvanligt Ledantal), da den paa det IVærmeste

holder Halvdelen af hiins Længde. I Boddelen har jeg talt 12 Led, i

Endesnærten 9 eller 10. Boddelen er paa Underfladen meget rigeligt

forsynet med lange Haar.

De ydre Poleres Svobe udgjor omtrent | af Dyrets Totallængde;

det bladdannede Vedhæng er ovalt formedelst den indre Bands Udboj-

ning; dets Brede indeholdes i Længden (naar Endeborsterne ikke med-

regnes) 2^ Gange. Enderanden maa snarere siges at være afrundet end

skraat afskaaren, og den ydre Bands Endetorn naaer med Spidsen lige-

saa langt frem sum Enderanden.

Munddelene vise den normale Form. Kindhakkernes Torn har

fire Tænder, og Palpens sidste Led er ikke betydeligt længer end Bodleddet.

De yderste Kjæhefodder ere middelmaadigt lange (de indeholdes

næppe (re Gange i Totallængden), og naae ud over de ydre Foleres blad-

dannede Vedhæng. Andet Led omtrent af Længde som fjerde Led og

mere end 3 Gange saa langt som tredie Led; fjerde Led i Enden væb-

net med fem Torne, foruden et Par meget korte.

Det forste Par Fodder er temmelig stort, og indeholdes kun lidt

mere end tre Gange i Totallængden (Pandehornets Korthed maa her

t'id. Scl. nnlinvid. og miithem. Afh. IX Deel, ^S
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imidlertid ikke forg-Ieinmes). Armen er lidt længer end Haand og Haand-

rod tilsammentagne; Haanden næsten dobbelt saa lang som Haandroden.

Andet Par Fødder er temmelig langt, og indeholdes ikke stort

mere end to Gange i Totallængden 5 tredie Led noget kortere end Qerde,

begge tilsammen omtrent af Længde som femte 3 Haandroden har syv

Smaaled.

Tredie Par Fodder er lidt længer end andet, dets sjette Led af

lige Længde med fjerde og mere end dobbelt saa langt som femte.

Fjerde Par Fodder lidt længer end tredie; dets sjette Led en

halv Gang længer end dets Qerde Led.

Femte Par Fodder ubetydeligt kortere end fjerde; iovrigt omtrent

af Beskaffenhed som dette.

Gjællerne ere langstrakte og smalle; de fire sidste tilspidsede i

den overste Ende, det femte Par furet ligefra Spidsen.

Bagkroppens Ringe frembyde omtrent det sædvanlige Forhold

:

fbrsto Ring halvt saa lang som anden ; tredie Ring meer end dobbelt saa

lang som anden, med afrundet Rygflade og den bageste Rand ikke stærkt

udbojet; fjerde og femte Ring med de sædvanlige Torne paa Siderne.

Det mellemste Halevedhæng er forsynet med fire Par Sidetorne*).

Af de sex Endetorne (Fig. 72) ere de to yderste de korteste, om-

trent halvt saa lange som de mellemste; disse sidste, der ere fjerdannede^

ere atter et godt Stykke kortere end det næstyderste Par, hvis Længde

meget overgaaer Halevedhængets Brede i Enden.

Hos Hunnerne er den indre Svommeplade af forstå Par Svom-

mefodder (fig. 73, A, b) lidt kortere end den ydre Plade (a), men deri-

mod bredere. Hos Hannerne tiltager Kortheden af den forneden afstum-

*) Blandt sytten undersøgte Individer havde tretten fire Par Torne, et fire Torne paa

den ene Side og tre paa den anden, et fire paa den ene Side og to paa den anden,

et fire paa den ene Side og fem paa den anden; et endcligen viste et ganske ure-

gelmæssigt Forhold: fem Torne paa den ene Side og sex paa den anden.
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pede indre Svommeplade (fig-. 73, B, b), hvorimod det Isrollebærende Ved-

hænge (x) udmærker sig ved sin Længde (det har den indre Svommeplades

halve Længde) og ved sin smalle Form. Tæt bag det ere to Fjerborster

anbragte, der næsten naae til dets Spidse. Ogsaa hos de folgende Par

Svommefodder, hvis Svommeplader omtrent have lige Længde, er det

krollebærendc Vedhæng af betydelig Længde men meget smalt, og Krol-

1erne ere kun faa i Tallet, og indskrænkes til en meget lille Strækning

af den indre Rand.

Denne lille Art har jeg fundet ved Kristiansund, hvor den ikke

forekom sjældent paa nogle faa Favne Dybde (i Begyndelsen af April).

Hunnerne bare Rognen under Bugen, og hos enkelte Individer vare Un-

gerne færdige til at forlade Moderen. Et eneste Individ havde et Exem-

plar af Bopyrus ahdominalis under Bugen. Mange andre bare derimod

et andet, allerede ovenfor (Side 264) omtalt Snyltedyr under Bugen.

H. piisiola kan karakteriseres saaledes:

Anterior scuti dorsolis pars vulgo ohsolelius carinata, tmicoque

armata dente. Rostrum frontale perbreve (oculorum ferme longitiidine,

scuto dorsali ter hrevius), horizontale, subulatum, tribus quatuorve margi-

nts superioris dentibus (dente scuti dorsalis una computato), nullis infe-

rioris.— Margo scuti dorsalis anterior duobus aculeorum paribus instructa

(altero infra oculos^ aliero ad conjunctionem marginis anterioris cum mar-

ginibus lateralibus) . Flagellum exterius antennarum interiorum interius

longitudine æquat vel superat (in utroqve sexu); pars ejus gracilior ter-

minalis dimidia ferme est longitudine partis basilaris crassioris. Pedes

maxillares externi apicem appendicis foliiformis antennarum exteriorum

superant. Quatuor aculeorum appendicis caudalis mediæ lateralium paria.

Ss
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C. Pedes maxillares externi flagello instructiy palpo vero

destituti,

e. Pedes primi et secundi paris flagello ornati.

II. Hippolyte polarts Sab.

(Tab. III Gg. 78—81, Tab. IV fig. 82.)

Sjnoiiyni), O. Fabricii Fauna gronlandica n. 216: Cancer Squilla var, /S?*).

Snhine, suppl. to the app. of Capt. Parrys voyage pag. 238, Alpheus polaris.

Owen, .appendix to tlie voyage of Ross, pag. 85,, Hippolyte polaris.

Milne-Edtvards : hist. des Crustacés II, 376, Hippolyte polaris.

lir'oyer, Gronlands Amfipoder p. 88, ^Naturhistorisk Tidsskrift II, 254, Hippolyte

polaris.

Formen er noget plump og tyk hos Hunnerne; hos Hannerne

derimod let og langstrakt. Rygfladen af Gefalothorax har paa Middel-

•} Det synes temmelig vanskeligt at afgjore, hvor Fahrieius's Cancer Squilla skal hen-

fores, da den meddeelte Beskrivelse er utilstrækkelig, og upaatvivleligt ogsaa, hvad

de indre Folere angaaer, urigtig. Hvad jeg forst antager for afgjort, er, at det er

en Hippolyte-Art, og ikke nogen Palæmon (hvilket Milne-Edtvards har meent, der,

skjondt med Tvivl, henfurer den som Synonym til sin Palæmon Squilla, cfr. Hist.

des Crustacés II, 390). Deune Paastand stotter sig paa tre Grunde: 1) Fabriciits's

Hovedart forekommer „copiosej" men blandt de mange Kræbsdyr, som i en Række
af Aar ere nedsendte fra Gronland, tælles en Halv Snees Hippolytearter, derimod

ingen Palæmon. 2) Jeg har ingen Palæmonart truffet ved Spitsbergen og heller

ikke paa den norske Ryst fra Hammerfest til Stavanger, hvorimod talrige Hippo-

lyter. Vel tvivler jeg ikke paa, at der kan forekomme Palæmoner ved den sydlige

norske Kyst) men, at de gaae Stat forbi mod iNord, har jeg idetniindste ingen Grund
til at antage. 3) Endeligen forekommer det mig, at folgende Ord hos Fabricius

om Bagkroppens anden og tredie Ring ([hvilke han efter sin Betragtningsmaade

kalder fjerde og femte): „hue ascendit superior pars insecti" og ,,hic insectum gib-

bosius" uimodsigeligt bevise, at Talen er om en Hippolyte. Hvad jeg dernæst

anseer for sikkert, er, at Fnbricitis^s Cancer Sqvilla indbefatter to Arter, idet hans

Varietas j$ er en Art og ikke en Afart, da den har tre Par Torne paa Rygskjoldets

forreste Rand, hvilket ikke er Tilfældet med Hovedarten. At antage, at Fabricitis's

to Arter ikke skulde være blandt de mange nedsendte, forekommer mig temmelig

usandsynligt; slijiindt jeg paa den anden Side indrbmmer Vanskeligheden at at henfore

dem til disse. Jeg har tidligere (Groåilands Amfipoder S. 88 og Naturhistorisk Tids-

skrift II, 254) anfort CVinc SiyutY/n Fafrr. som Synonym til H. polaris, og jeg er endnu

af den Formening, at Varietas /3 horer dertil, paa Grund af de allerede omtalte tre

i^ar Turne. Hovedarten synes ingensteds at kunne heufores (dersom Beskrivelseu
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linien en meget tydeligt freratrædende fljot, Iivillten undertiden ikke ind-

tager Halvdelen af dens Længde (næppe §), hos andre Individer derimod

stræklier sig langt ud over Halvdelen, og tillige bagtil bliver bredere,

hvorved Dyrets Habitus forandres endeel. Cefalothorax er iovrigt gjerne

temmelig stærkt hvælvet paa Midten, og ligesom noget puklet, og da Pan-

den sænker sig temmelig betydeligt ned fortil, udgaaer Pandehornet

meget lavere end hos Hipp, horealis, og dets overste Rand bliver mere

eller mindre konkav, idet Pandehornet gjerne hæver sig lidt fortil, og

ikke plejer at have nogen aldeles vandret Stilling.

Pandehornet (fig. 78, a, b) er oftest kortere end Rygskjoldet,

men man (inder dog ikke sjældent Individer, hos hvilke det overgaaer

Længden af Rygskjoldet lidt. Hele dets overste Rand er skarp; det

ender meget spidst, og viser et forskjælligt Antal Tænder (jeg har talt fire

til syv), af hvilke dog de to eller tre forste allerede fremtræde paa Ryg-

skjoldet. Mellem den sidste Tand og Pandehornets Spidse er ofte et

temmelig betydeligt Mellemrum. Den sidste Deel af Pandehornet ud-

vider sig forneden i Form af et triangulært Knivsblad, der er temmelig

bredt, og viser to eller tre Tænder*). Det Stykke af Pandehornet, som

ligger imellem Bladet og Roden, er treægget paa Grund af den Længde-

kam, der fremtræder langs hver Side af Hornet fra dets Rod til dets

iovrigt er paalideii^}, forniedrlst de indre Fuleres ualmindelige Korthed (de angives

kun en halv Gang længere end Ojct, et Forhold, som jeg ikke har fundet hos

nogeu nordisk Art). [>a H. turgida blandt alle grønlandske, og overhovedet blandt

alle nordiske bekjendte Arter har de korteste Folere, kunde man maaskee troe, at

den var meent, og finde nogen Uekræiltelse for denne Mening i Antallet af Saug-

tænderne paa Pandehornets overste Rand og Beskrivelsen af Kygskjoldets forreste

Deel som „vix carinatura." Dog vil dette tvivlsomme Punkt maaskee næppe kunne

bringes til Afgjiirelse af JNogen udenfor Griinland. Af Kaptajn Holholl, som med
Iver samler og iagttager de grønlandske Kræbsdyr, turde vistnok snarest, ved Hjælp

af det grønlandske JXavn og de ovrige af Fabricius angivne Omstændigheder om
Forekommen o. s. v. , Sagen ventes oplyst.

) Af 22 Individer havde otte tre Tænder paa den nederste Rand, ti kun to Tænder og

fire een Tand; paa den civerste Rand havde tretten Individer sex Tænder, fire syv

Tænder, fire individer fem Tænder og et fire Tænder.
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Spids. Pantleliornet er lidt kortere end de yderste Foleres bladdannede

Vedhænge (især naar disses Endeborster medreg-nes), men mejjct læng-er

end de inderste Fiilercs Skaft.

Fra Ryjfskjoldets forreste Rand udg^aae et Par Torne ovenfor

og" et Par nedenfor Ojet (fi{>|-. 79, a og- c); desuden findes her endnu et

tredie Par, anbragt paa den Vinkel, som Siderandenes Sammenstod med

forreste Rand paa hver Side danner (d). Dette Par er lidet; de fore-

g'aaende Par synes med Hensyn tii Slorrelse og- Styrke al være under-

kastede megen Variation.

Ojnene vise Tilnærmelse til den cylindriske Form.

De indre Folere ere bos Hunnerne korte: naar de bojcs tilbage,

er selv deres længste Svobe langt fra at naae Rygskjoldets bageste Rand,

og- fremadrettet rag-er den kun meg-et lidt ud over Endeborsterne af de

ydre Fiileres bladdannede Vedhæng-, Skaftet er meget kortere end Pan-

dehornet, omtrent af lige Længde med den indre Svobe og meget længer

end den ydre. Grundleddet er omtrent dobbelt saa lang-t som de to fi>I-

gende Led tilsammentagne, og- af lige Længde med den ydre Svcibes

tykkere Roddeel. Det tornformige Vedhæng- naaer ikke med sin Spidse

til Enden af andet Led. Andet Led er dobbelt saa langt som tredie.

Tredie Led har en stærk og: lang Torn i Enden af den oversle Rand,

de foregaaende derimod i Enden af den ydre Rand. Den korte Svobes

Roddeel er fire Gange saa lang- som den tynde Endesnært: i hiin har jeg:

talt 22, i denne 6 Led. Den lange, tynde indre Sviibe har omtrent 30

Led, og^ viser kun meget ubetydelige Spor til Haarbedækning.— Hos

Hannerne ere de indre Folere vel gjerne længer end hos Hunnerne, dog-

ikke i betydelig: Grad 5 noget Almindeligt kan ikke vel siges om Forhol-

det, da det viser sig temmelig afvexlende hos forskjællige Individer. Den

Han blandt de Exemplarer, jeg' har haft til min Disposition , hvor de

frembodc den storste Udviklings, havde en Totallængde af 20'''', og-

Folernes Læng^de udgjorde omtrent 6"' eller henimod ^ af Totallængden
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(lios Hunnerne hcnimod ^')', Skaftet havde omtrent en Længde af 22^'''',

den indre Sviibe af 5|- og den ydre af 2^''''. Det torndannede Vedliænjv

naaede kun omtrent til Enden af Grundleddet (deltes Endetorn medrejjnet);

i den indre Svobe talte jeg^ 43 Led, i den ydres Roddeel 20, i Ende-

snærteu 5 Led.

De ydre Føleres Svobe er kun meg-et lidt kortere end Total-

længden; det bladdannede Vedhteng indeholdes omtrent fem Gange i

Totallængden, oger af langstrakt-oval Form; den indre Rand viser sig kun

lidt udbojet, og Breden indeholdes tre Gange i Længden; den ydre Ende-

torns Spidse naaer ikke frem i lige Linie med Vedhængets forreste Rand.

Kindbakkernes Endetorn har fire Tænder, af hvilke den inderste

ved et temmelig dybt Udsnit skilles fra de andre (fig. 80, a). Palpens

Grundled er omtrent af Længde som andet Led. Det forsle Par iijce-

hers Palpe er tydeligere deelt i to smaa Grene end hos de fleste andre

Hippolytearter, og Grenene bære i Enden flere Borster end almindeligt,

den overste sex eller syv, den nederste to (fig. 80, b). Det andet Par

Kjæhers Svobe kan just ikke siges at være aldeles afstumpet i den

overste Ende, men er dog meget bredt og fladt afrundet. Den rndimen-

tære Gjælle paa det andet Par Kjæbefodders Svobe har jeg kun fundet

bestaaende af fire, men temmelig store, Blade (fig. 80, c).

De yderste Kjæbefodder ere langstrakte, af en temmelig spæd

Bygning, og rage almindeligen, et betydeligt Stykke frem foran de ydre

Foleres bladdannede Vedhæng. Sex sorte Torne ere anbragte i Enden

af fjerde Led, i en Halvkreds.

Det første Par Fødder indeholdes ikke fuldt fire Gange i Total-

længden; Haanden er ikke dobbelt saa lang som Haandroden, Palmen

ikke dobbelt saa lang som Tommelen.

Andet Par Fødder naae, naar de udstrækkes, med hele Haanden

ud over de ydre Foleres bladdannede Vedhæng; tredie Led næsten Hge-

saa langt som fjerde; femte Led eller Haandroden næsten ligesaa langt
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som begg^e de to foreg-aaende tilsammentagne, inddeelt i syv mindre Led,

af hvilke det forste er middelmaadigt langt, det andet kortere, tredie del

længste, længere end de to foregaaende tilsammcntagne, Qerde omtrent

af Længde som forste, femte som andet, sjette det allerltorteste, syvende

omtrent saa langt som fiirste. Kloerne udgjore omtrent f af Haan-

dens Længde.

Tredie Par Fødder længer end andet; fjerde Led udgjor næsten

Halvdelen af dette Fodpars Længde; Tarsen ender med to krumme,

sorte Torne, og er desuden langs den nedre Rand væbnet med fire, mod

Roden i Storrelse gradeviis aftagende Torne.

Fjerde Fodpar er ubetydeligt længer end tredie, men stemmer

iovrigt ganske med dette i Form og Delenes Forhold (undtagen at sjette

Led tiltager noget i Længde, og næsten bliver dobbelt saa langt som

Qerde).

Gjællerne temmelig korte 5 bageste Par (fig. S\) ikke sonderligt

tilspidset, forst furet langt nede paa den fremadvendte Side, og- den

bageste Halvdeel altsaa ragende betydeligt ud over den forreste.

Atiden Ring mere end dobbelt saa lang som den foregaaende.

Tredie Ring paa Ryggen stærkt hvælvet men afrundet.

Sjette Ring tynd, næsten af cylindrisk Form.

Det mellemste Halevedhæng omtrent dobbelt saa bredt ved Roden

som i Enden. Antallet af Rygfladens Tornepar forholdt sig saaledes

hos 22 undersogte Individer: tolv Individer viste fem Par, to Individer

fire Par, fire Individer fem Torne paa den ene Side og sex paa den

anden, og fire Individer fire Torne paa den ene Side og fem paa

den anden. De fire ydre Halevedhæng ere af langstrakt-oval Form, i

Enden og langs den indre Rand tæt besatte med lange Borsier; det

yderste Par er bredere end det indre, og i Enden af den yderste Rand

væbnet med 6 Torne, af hvilke den forste er meget lille.

Paa mellemste Halevedhængs bageste Rand (Tab. IV, fig. 82),
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der er stærlst udbojef, eller danner en Vinfcel, findes otte Torne, af hvillse

de to mellemste Par ere meget korte, Qerdannedej det næste det læng^ste,

mere end tre Gang-e saa langet som de mellemste, og^ læng'er en Haleved-

hængets Brede i Enden; det ^'derste staaer i Læng-de omtrent midt imel-

lem det sidst omtalte Par og de to mellemste.

Hos Hunnerne ere Svommefoddernes Svommeplader omtrent lige

lange; paa forste Par den ydre Svommeplade liniedannet, den indre bred,

oval, i Enden noget tilspidset; paa det andet Par ere Svommepladerne meget

langstrakt ovale, i Enden stærkt tilspidsede; den indre Plades Vedhæng

temmelig tykt, skjondt ikke kolledannet, i en betydelig Strækning af den

indre Rand besat med Kroller. Hos Hannerne er det forste Par Svom-

mefodders indre Svommeplade næsten af lige Længde med den ydre, Ved-

hænget meget kort (det udgjor næppe J af Pladens Længde) og temme-

lig utydeligt afgrændset fra Svommepladen. Hos det andet Par er den indre

Svommeplade lidt kortere end den ydre, og udmærker sig ved Længden af

det smalle, krullebærende Vedhæng (det udgjor omtrent ^ af Pladens

Længde) og ved den usædvanlige Korthed af det borstebærende Ved-

hæng, hvilket ikke engang har den halve Længde af det krollebærende;

dette sidste er kun i en lille Strækning beklædt med Kroller.

Denne Art synes ved de gronlandske Kyster at være almindelig.

Derimod besidder jeg kun et Individ fra Spitsbergen, som udmærker sig

ved at have fire Tænder paa Pandehornets overste Rand; men i alle

andre Dele stemmer med de gronlandske Individer. Ogsaa fra Norges

Vestkyst (Kristianssund) besidder jeg et eneste Individ.

De lolgende Linier angive det for denne Art mest Betegnende.

Sciitum dorsale carina dentata variæ longitudinis armalum. Ro-

strwn frontale vulgo resimtim, sat altum, cultellatum, longitudine ferme

sctiti dorsalis, pedunculo antennarum interiorum multo longius^ apice ap-

pendicis antennarum exteriorum paulo hrevius^ dentihus marginis superioris

sex septemve, inferioris duobus tribnsve armatum.— Margo sculi dorsalis

f'id. Scl. utttiirvid. og mntlicm, Afh, IS Deel. * t
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anterior irihus aculeorum parihus instrucla, primo supra oeulos, secundo

infra oculoSf tertio ad conjunctionem marginis anterioris cum laleralihus.

— Antennæ interiores feminæ quartam longitudinis partern explent (ma-

rium aliqvanto sunl longiores), apicemque appendicis antennarum exleriorum

paulo modo superant. — Pedes maxitlares externi sat longi, tertiam Ion.'

gitudinis partern complent, apicemque appendicis ant. exteriorum foliifor-

mis vulgo superant. Quinque aculeorum appendicis caudalis intermediæ

lateralium paria.

12. Uippohjte horealis.

(Tab. 111 fiff. 74-77).

Synonymi. Owen: App. to the Voyage of Ross pag. LXXXIV, H. borealis.

Milne-Eilwards'. hist. des Crustacés II, 372, H. borealis.

Kréyer: IVaturbist. Tidsskrift II, 254, H. borealis.

Formen langstrakt og siirlig".

Rygskjoldet viser almindelijfen en Kjol paa Middellinien som Fort-

sættelse af Pandehornet, hvilken Kjol ofte naaer til henimod Midten af

dets Læng-dej den er iljke sharp, men temmelig bred og afrundet; sædvan-

ligen er den glat, i sjældne Tilfælde viser den Spor af et Par smaa

Tænder, hos enkelte Individer forsvinder den næsten ganske. Panden

sænker sig ikke fortil, og Pandehornet udgaaer hojt, i lige Retning med

Kjolens oversfe Rand.

Pandehornet (fig. 74) er af en siirlig Form, lige, næsten vand-

ret, langstrakt, tyndt, og udvider sig foran mod Enden, som er meget

spids, ligesom til en Landsespids eller Bladet af en Dolk; det Stykke,

som ligger mellem Bladet og Roden, er næsten fuldkomment cylindrisk.

Den overste Rand af Pandehornet er bred, afrundet, og i Regelen uden

Tænder eller Ujævnheder. Bladet, der fremstiller en bred Triangel med

Toppunktet nedadvendt, viser paa sin forreste-nederste Rand et forslsjælligl

Antal meer eller mindre tydeligt fremtrædende Tænder. Hos de for mi^
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liggende Individer findes to, tre og fire Tænder* det hos lioss afbildede

synes kun at vise een. Hvad Pandehornets relative Længde angaaer,

da er det lidt kortere end de yderste Fuleres bladdannede Vedhæng, og

lidt længere end de inderste Foleres Skaft.

Paa hver Side af Pandehornets Rod udgaaer fra Rygskjoldets

forreste Rand (fig. 75) en stærk Torn (a), der er rettet fremad over

Ojenslilkenes Rod og ganske lidt udad. Længer nede tæt under Ojet

fremgaaer paa hver Side en anden Torn (c), som er rettet fremad og

lidt opad. Flere tydelige Torne viser Rygskjoldet ikke. Forbindelsen

mellem dets forreste Rand og Siderandene er almindeligen afrundet,

eller viser dog kun en næsten umærkelig Fremragning.

Ojnene naae omtrent til Begyndelsen af Pandehornets bladagtige

Udvidelse, og have en omvendt konisk Form.

De indre Folere ere lange: naar de bojes tilbage, naaer deres

korteste (ydre) Svobe ud over Rygskjoldets bageste Rand. Deres Skaf): er

kortere end Pandehornet og omtrent af lige Længde med den ydre

Svobes lykkere Roddeel. Dets Grundled er længer end de to folgende

Led tilsammentagne , forsynet med en kort Torn i Enden af den ydre

Rand og med Fjerborster langs den indre. Det smalle, tornformige

Vedhæng naaer med Spidsen næsten til Enden af det folgende Led.

Andet Led er længer end tredie, dog ikke dobbelt saa langt. Tredie

Led viser ingen egentlige Torne. Den kortere ydre Svobes Roddeel er

kun lidt længer end den tynde Endesnært; i hiin har jeg talt over 50 Led,

i denne henimod20. Den indre Svobe har jeg fundet bestaaende af omtrent

60 Led^ denne Svobe er forsynet med en Mængde korte, blode Haar*).

De ydre Foleres Svobe er næsten af samme Længde som Dyrets

Totallængde. Deres bladdannede Vedhæng har, naar Endeborsterne med-

*) Det beskrevne Forhold gjælder kun det ene Kjon, thi jeg har kun seet Hanner.

Tt*
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re^jnes, samiue Læng^de som Byj^sltjoldet langs Middellinien, dog uden at

regne Pandehornet med.

Kindhakkernes Endetorn har fire Tænder 5 Palpens Grundled er

meget t^lilsere end andet Led, men har Isun omtrent dettes halve Længde.

Andet Par Kjæbers Svobe er foroven bred og næsten lige afstumpet.

Andet Par JKjcehefodders Palpe temmelig Isort; den paa Svoben an-

bragte rudimentære Gijælle har jeg liun fundet bestaaende af to eller

tre Gjælleblade.

De yderste Kjæhefodder naae frem over de yderste Foleres blad-

dannede Vedhæng, og ere i Enden af sidste Led væbnede med sex sorte

Torne.

Andel Fodpars tredie Led er vel langt, men dog kortere end

Qerde. Haandrodens forste Led kort, andet endnu kortere, tredie det

længste (| af hele Haandroden) men kortere end de to foregaaende til-

sammentagne; Qerde Led af Længde som andet, femte ubetydeligt læn-

ger, sjette det korteste, halvt saa langt som forste, syvende dobbelt saa

langt som sjette. Tommelens Længde udgjor Halvdelen af Palmens

Længde.

Fjerde Fodpar er lidt kortere end tredie, dets femte Led ikke

tiltagende sonderligt i Længde.

Femte Fodpar viser samme Længde og ovrige Forhold som fjerde.

Gjællerne ere temmelig store, de tre bageste af langstrakt Form,

femte Par (fig. 76) foroven tilspidset, furet næsten fra Spidsen, den

bageste Halvdeel altsaa ikke fremragende meget over den forreste.

Bagkroppens anden Ring er paa Siderne forneden udvidet mere

end hos foregaaende Art, og den bedækker folgeligen en forholdsviis

storre Part af den foregaaende og efterfolgende Ring.

Tredie Rings Bygflade er ligesom hos foregaaende Art stærkt

hvælvet eller puklet men afrundet.

Femte Ring synes forholdsviis lidt længere end hos foregaaende
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Art*), hvorimod SiJerandene ere nog-el Iiortere, og deres Torn lidt sva-

g'erc end Iios foreg-aaende Art.

Mellcmsle Halevedhæng er temmelig- stærkt tilspidset mod Enden.

Af Tornepar lanjfs Siderne har jejf bemærket fem 5 men, da jejy kun liar

haft Lejlighed til at undersog^e mejjet faa Individer, han jeg ikke afjjjore,

hvorvidt dette Forhold er bestandi<jh

Halevedhæng-ets bag^este Rand bærer fire Par Torne (fig^. 77); de

to mellemste Par ere de korteste, dog^ kun lidt kortere end det yderste

og^ omtrent halvt saa lang^e som det andet Par**), paa Siderne beklædte

med lidt tilbag^erettede Haar***). Det længste Par er endeel kortere

end Breden af Halevedhænget i Enden.

Af iSvomme/ot/f/ernekjenderjegkun den mandlige Form, der \iser

sig ganske normal. Den ydre Svommeplade er ubetydeligt længer end den

indre; Vedhænget i Enden af den indre Svommeplade paa forste Par

indeholdes fire Gange i Svommepladens Længde j hos alle Fodparrene er

det af smal Form og kun forsynet med faa Krolier.

Denne Art synes sjælden paa alle de Kyster, hvis Hippolyter ere

Gjenstand for nærværende Arbejde : paa Spitsbergen har jeg ikke truflfel

den; paa den norske Kyst har jeg ved Kristianssund fundet et eneste In-

divid ; fra Gronland nedsendes den overmaade sparsomt imellem andre Arter.

H. horealis adskilles ved folgende Karakteristik.

Sctttum dorsale vulgo ohsoletitis antice carinatum^ dentihus vero

carinæ sæpissime destitutum. Rostrum frontale horizontale, elongatum,

Cultellatunif basi ferme cylindrica, pedunculo antennarnm interiorum patdo

longius, appendice antennarum exteriorum paulo brevius; nuUis vulgo

*) Ved Angivelsen af Bagkroppens Ringes Længde, maa tages Hensyn til den forskjæl-

lige Maade, hvorpaa de ere krummede, da derved nogen Afvigelse i Alaalenc let

kan foranlediges.

**) Hos et Exemplar var dette Forhold noget forandret: de to mellemste Par vare

længer end det yderste, og havde omtrent | af andet Pars Længde.
***) Af fire undersogte Individer havde de to Borsterne rettede tilbage.
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marginis superioris dentibus, duobus tribusve marginis inferioris. Margo

scuti dorsalis anterior duobus actdeorum paribus ^ altero supra oculos,

altero infra oculos. Antennæ interiores (marium) elongatæ^ dimidiam

fere longitudinis animalis parlem asseqventes^ flagelti exterioris pars ter-

minalis basali non multo brevior. Pedes mnxillares externi apicem ap-

pendicis antennarum exteriorum foliifoi'mis superant. Quinque (7) acu-

leorum appendicis caudalis intermedice lateralium paria.

f. Pedes primi, secundi et terlii paris flagello instructi.

(Tab. IV fi^. 83-98 og Tab. V fig. 99-104).

15. Hippohjte aculeata Ot. Fabr.

Syaonymi. j_ c. FnbricU Systenia Eiitomologiæ (1775) pajy. 416: Astaens groenlandicns*').

O, FnbricU Fauna groenlaiidica n. 219 pag. 239: Cancer aculeatus.

Sabine Suppl. to the Appendix of Parry's Vuyage, pag. CCXXXVII tab. 11 fig. 9:

Alpheus acidenUis,

Milne Efhvnrds', histoire des Crustacés II, 380: Hippolyte aculeata.

liroi/erx Gronlaiids Ainfipodcr Side 87 og IXaturhist. Tidsskrift II, 253: H. aculeata.

Owen: the Zoology oi Bcechey^s Voyage pag. 86— 89: Hippulyte aculeata, H. cor-

nttta og H, armata**").

Farven er (efter O. Fabricius') brun, blegere paa Siderne, bist

og her med hvidag'tige Pletter.

Denne saa udmærkede, og fra alle andre saa let adskillelig-e, Art

) Da den af J. C. Fabricius paa det anførte Sted nieddeelte Beskrivelse er fuldkorn,

ment anvendelig paa nærværende, men ikke paa nogen anden bekjcndt gronlandsk Art,

er der vistnok al Grund til at antage //. groenlandica og H. aculeata sum identiske.

Det fiirste Navn burde upaatvivleligt, som det ældste, Lave Fortrinnet. Dog synes

det ikke længer ganske passende, da Arten nu ikke blot er funden ved Gronland

og de tilgrændsende allernordligste Dele af Amerika, men ogsaa ved Kamtschatka.

**} H. corniita er blot opstillet som særskilt Art paa Grund af den indre Sviibes

storre Længde hos de indre Folere j men dette er, efter hvad jeg oftere har berort,

for Slægten Uippolyte et af Hannernes Skjælnemærker, som hos H. aculeata frem-

træder meget stærkt (see nedenfor), og saaledes kan H. coruuta blot betragtes

som //. aculeata cf, hvilket saavel Owen's Beskrivelse som Afbildning bekræfter.

H. armata er, saavidt jeg kan indsee, blot en Varietet af 11. aeuleata p med flere

Torne paa Siderne af Bagkroppens anden, tredie og Qerde Ring end sædvanligt (tre

Par paa hver af disse Ringe).

I
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har en temmelig* stærk og plump Form. Det er den storste af alle be-

lijendte Hippolyter, ojy den naaer en Længde af indtil 5''.

Cefalothorax er gjerne temmelig tyk og^ opsvulmet. Rygskjoldet

(fig. 83) er almindelig'en stærkt hvælvet i Retningen bagfra fortil, og^

stiger gjerne nog'et ned fortil , sfcjondt i ringere Grad end bag. Dets

Overflade er bedækket af en utallig Mængde meg-et smaa Knuder, fra

hver af hvilke en lille Borste udg-aaer, et Forhold, som ikke forekommer

hos nogen anden nordisk Hippolyte. Bygkjolen fremtræder lidt foran

Rygskjoldets bageste Band ; den er just ikke stærkt hævet, ja man kunde

maaskee paastaae, at den hos mange Individer ganske savnes^ men de

store Tænder, der indtage næsten hele Rygskjoldels Middellinie, lade

det ved en los Betragtning- synes, som om en stærk Kjiil altid var tilstede.

Pantlehornet (fig-. 83), der sædvanligen er vandret, stundom dog

reltet lidt opad, er kort, altid, saavidt min Erfaring gaaer, meget kortere

end Rygskjoldet, men frembyder hos Individer af forskjællig Storrelse

et forskjælligt Forhold. Hos et Individ af næsten Sg'' Længde (en fuld-

voxen Hun med Æg under Bugen)*) var det omtrent 2^ Gang længer

en Ojnene, og naaede ganske lidt ud over de indre Fiilcres Skaft, skjondt

det var langt fra at naae Enden af de ydre Foleres bladdannede Ved-

hæng. Hos Individer af omtrent \Y^ Længde var det kun dobbelt saa

langt som Ojnene, og naaede næppe Enden af de indre Foleres Skaft.

Hos noget mindre Exemplarer (dog over 1" lange) forandredes vel For-

holdet til Ojnene, idet Pandehornet kun havde disses Længde 1^ Gang,

men derimod ikke fil de indre Folere. Endeligen hos et Individ af 7^^^

Længde (fig. 85) var Pandehornet meget kortere end Ojnene, og naaede

ikke Enden af Grundleddet i de indre Foleres Skaft. Hvad dets Form

hos voxne Individer angaaer, da er den smal, tilspidset, meget lidt ud-

videt i Enden, stundom endog næsten liniedannet, og kan næppe siges

*) Det er dette Individ, der ligger til Grund for de paa Tabelleu anfortc Udmaalingcr.
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at ligne en Kniv. Den ophojede Stribe, der saedvanllgen viser sigp langs

Siderne af Pandehornet lige fra Roden til Spidsen, er hos denne Art

meget svag, og Hornets Rodstyldse som Fiilge deraf temmelig trind (ikke

treægget). Langs Rygskjoldets Middellinie findes fire (sjældent tre) store

og stærke Tænder
j

paa selve Pandehornet ere Tænderne meget mindre,

og Antallet væxler mellem 2 og 4 saavel paa overste som paa nederste

Rand; det regelmæssige Tal synes dog at være to paa den overste og

tre paa den nederste Rand*).

Paa Jtygskjoldets forreste Rand (fig. 83) fremtræde tre Par

Torne: et stort og stærkt over Ojet paa Siderne af Pandehornets Rod;

et endnu storre og stærkere under og udenfor Ojet og et lille tredie fra

Foreningspunktet af Rygskjoldets forreste Rand med Siderandene. Del

indbyrdes Storrelseforhold af disse Tornepar saavelsom deres Retning

er imidlertid lidt Afvæxling underkastet.

De inderste Folere indeholdes hos det udmaalte Individ (som oven-

for bemærket en Hun) omtrent 4| Gange i Totallængden, naae med den

indre Svbbe et godt Stykke ud over de yderste Foleres bladdannedc

Vedhæng, og med den ydre idetmindste fil Enden af disse Vedhæng.

Skaftet er lidt længer end den ydre Svobe, men meget kortere end den

indre. Grundleddet har en stor Torn i Enden af den ovre Flade, om-

trent paa Midten af dennes forreste Rand; paa den nederste Flades

inderste Rand har den ligeledes en Torn (der dog er anbragt et Stykke

fra Enden) og et Antal Fjerborster (en halv Snees eller flere) og lige-

ledes en Torn i Enden af den yderste Rand paa Underfladen. Andet

Led har en stærk Torn i Enden af den ydre Rand og Fjerborster langs

den indre; tredie Led er i Enden af den ovre Flade væbnet med en

) Af fjorten undersøgte Individer havde syv pna den overste Rand lo Tænder, fire

tre Tænder og tre lire Tænder; paa den nederste Rand havde otte Individer tre

Tænder, fem Individer to Tænder og et eneste fire Tænder. Hos det ovenom-

talte ganske unge Individ var Pandehurnet, som Afbildningen (fig. 85, a) viser,

ganske syldannct, uden Spor til Endeudvidelse eller Tænder.
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Torn, åer idetmindste er lig-esaa lang som Leddet. Grundleddets pig"-

dannede Vedhænjy naaer fuldltomment til Enden af andet Led, er lanjy-

strakt og smalt uden Udvidelse af den indre Randj, og viser det usæd-

vanlige Forbold, at den ydre Rand er væbnet med en Mængde (benimod

en Snees) smaa Torne. I den indre Svobe har jeg talt 53 Led; nogle

af Leddene udmærke sig fra de ovrige ved en smub purpurrod Farve

(Svoben faaer derved et siirligt, ringet Udseende); fra livert af disses

indre Side udgaaer et Par Borster. Den yderste Svobes Endesnært er

meget Lort i Forhold til Roddelen; i denne har jeg talt 26 Led, i hiln

kun 5.— Hos en Han paa 22'", altsaa omtrent halvt saa stor som den be-

sljrevne Hun, fandtes et ganske andet Forbold. Folerne indeholdtes kun

meget lidt mere end 2 Gange i Totallængden (hvilket beroede paa deu

indre Svobes Længde), og naaede, naar de bojedes tilbage, langt ud over

Rygskjoldets bageste Rand; ogsaa vare de absolut længere end hos det

dobbelt saa store Individ. Skaftet og den ydre Svobe vare omtrent af

lige Længde, hvorimod den indre Svobe var 2i Gang saa lang som Skaftet

og den ydre Svobe, og meget længer end den indre Svobe hos den dobbelt

saa store Hun. Skaftels Grundled viste sig ganske ualmindeligt kort (jeg

veed intet andet Exempel herpaa hos nærværende Slægt), idet detsLængde

var ringere end Længden af de lo folgende Led tilsammentagne, hvilke ind-

byrdes vare omtrent lige lange. Formen afSkaftets Led fandtes iovrio-t ikke

afvigende; kun vare Fjerborsterne langs den indre Rand færre og kortere.

Det pigdannede Vedhæng naaede ikke fuldkomment til Enden af andet

Led, og havde langt færre Torne langs den ydre Rand. Den indre Sviibe

var temmelig plump, absolut tykkere end samme Deel hos den storre Hun,

og beholdt sin Tykkelse lige til Enden; den indeholdt over 60 (63

eller 64) Led. Den viste uden bestemt Orden nogle faa Borster lanj^s

den indre Rand, men ingen rode Ringe. I den ydre Svobes Roddeel

har jeg talt 30, i Endesnærten 5 Led. O. Fabricius har allerede hos

denne Art bemærket den for,skj;vllige Længde af de indre Folere, oj«-

yid. Sti. »ntitrt'ifL oq matliem. Afli. IX Deel, \ V
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formodet, al den anfydede de forslsjællige Kjon (in aliis long-iores, forsitan

diversi sexus. Fn. jjronl. pajj. 240) ; hvilhet hos denne Art, lig-esom alle-

rede ovenfor bemærket om adskillige andre, kan antag-es for fuldkom-

ment afgjort.

De yderste Foleres Svobe iidgjor omtrent | Dele af Totallænjj-

den. Det hladdannede Vedhæng er hos Hunnerne (fig-. 86) temmelig'

ovalt og bredt; dets storste Brede indeholdes omtrent 2jf Gange i Læng-

den. Endeborsterne ere kun af middelmaadig Længde. Den ydre Rands

Endetorn naaer netop frem i lige Linie med Vedhængets forreste, bredt

afrundede Rand.— Hos Hannen er Formen af det hladdannede Vedbæng-

mere langstrakt (Breden indeholdes 3 Gange i Længden), Endeborsterne

længere, den ydre Rands Endepig mere fremragende.

De yderste Kjæhefodder (fig. 92) indeholdes lidt mere end 3 Gange

i Totallængden, og naae langt ud over de yderste Foleres hladdannede

Vedhæng; deres Bygning er stæik. Andet Led er kun meget lidt læn-

ger end fjerde, men omtrent fire Gange længer end tredie. Spidsen af

fjerde Led omgives af syv sorte Torne foruden tre bagved Randen stil-

lede paa den mod Legemet vendte Flade*).

Forste Par Fodder (fig. 93) viser den sædvanlige Form og For-

hold, og indeholdes omtrent fire Gange i Totallængden.

Andet Par Fodder (fig. 96) indeholdes kun lidt mere end to Gange

i Totallængden ; dets tredie Led lidt kortere end Qerde, begge tiisammen-

tagne lidt længer end femte, der omtrent er 5^ Gange længer end Haanden.

Tredie Par Fodder (fig. 97) lidt længer end andet; fjerde Led

noget længer end sjette og dobbelt saa langt som femte, langs den ydre

Side væbnet med syv til otte Torne.

Fjerde Par Fodder lidt kortere end tredie; dets sjette Led ube-

) Ved de ovrige 3!unddeles Beskrivelse finder jeg det ikfce nodvendigt at opliolde

mig, deels fordi de ligge til Grund for Munddelenes Beskrivelse i Slægtskaraktcren,

deels fordi de alle ere afbildede, sce Figurerne 87 til 94.
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tydeligt lænjj^ere end ^'erdej dette langes den ydre Side væbnet med syv

til otte Torne*).

Femte Par Fodder er atter lidt kortere end fjerdej fjerde Led

langs den ydre Side væbnet med fire eller fem Torne (det forste Tal

synes det regelmæssige).

Gjællerne (fig. 98) ere temmelig korte og brede, det bageste Par

aldeles ikke tilspidset foroven} dets bageste Halvdeel rager lidt frem

over den forreste.

Hvad der i hoj Grad udmærker nærværende Art, og gjor det let

at adskille den fra alle andre, er Forholdet af Bagkroppens Ringe (fig.

x)9, A). Istedetfor at næmlig kun de tre af disse ellers have Siderandene

uddragne til Torne, er det her Tilfældet med alle sex Ringe, og Tornene

ere desuden meget stærkt fremtrædende og iojnefaldende. Dog, som det

synes, i endnu hojere Grad hos unge Individer end hos fuldvoxne.

Forste Bugring viser paa hver Siderand to Torne, der ere rettede lige

ned, og af hvilke den forreste, der fremtræder omtrent ved Foreningen af

forreste Rand med Sideranden, er meget kortere og tyndere end deu

anden, der er anbragt henimod den bageste Deel af Sideranden. Denne

Ring frembyder endvidere den Særegenhed, at, idet anden Rings Side-

udvidelser lægge sig ud over den og ligesom sammenpresse den, op-

staaer der paa forste Ring, lige ovenover disse Sideudvidelser, en frem-

ragende, noget stump Tand. Sideranden af anden Ring har Isun een,

meget stærk og lang Torn, omtrent paa Midten. Tredie Bugring ^ hvis

Rygflade er bredt afrundet, og hvis bageste Rand kun fremtræder i en mid-

delmaadig Grad og stumpt, har almindeligen to Torne: een meget stor paa

Midten, og een meget lille, ofte næsten umærkelig (eller stundom endog

ganske forsvindende), foran denne ved dens Rod. Fjerde og femte Ring have

*) Hos enkelte , maaskee især smaa. Individer træiTes paa dette ligesom paa følgende

Fodpar et ringere Torneantal, fem eller ses.

Vv*
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lig'eledes i Reg^elen to Torne: een mindre foran Roden af den storre.

De storre Torne paa alle disse Bugringe pleje at være forsonede med

et Antal Borster i Enden. Af de to Par Torne, der udgaae fra Enden

af sjette Bing, er det inderste Par hos denne Art usædvanligt stort, almin-

deligen endog storre end det paa Bygfladen.

Antallet af det mellemste Halevedhængs Tornepar (fig. 100) synes

at væxle mellem syv og otte; det sidste Tal er efter min Erfaring det

regelmæssige*). De to Kjole, hvorpaa disse Torne ere anbragte, ere hos

nærværende Art meget stærkt fremtrædende, saa at der mellem dem op-

staaer en temmelig dyb Bende. Vedhængets bageste Band (fig. 100, x)

er kun væbnet med to Par Itorte Torne, af hvilke det mellemste er lidt

længer end det yderste, men næppe har mere end den halve Længde af

Banden, hvorpaa det er anbragt. Mellem disse Torne findes otte tem-

melig lange Borster, der frembyde den Besonderlighed, at deres Ende

udvider sig pæreformigt; langs Banden vise de korte Haar (fig. 100, y).

Af det første Par Bugfodders Svommeplader er hos Hunnen den

indre lidt kortere end den ydre, men meget bredere (fig. 101, Aj; hos

Hannen derimod ere begge Endeplader omtrent lige lange (fig. lOi, B).

Det andet Par Jiugfodder har Svommeplader af omtrent lige indbyrdes

Længde hos begge Kjon^ den indre Plades Vedhæng er hos Hunnen

(fig. 102, A) meget bredt, kolleformigt og forsynet med Krolier i en

stor Udstrækning (fig. 102, Ax og fig. 102, C og C*); hos Hannen er

dette Vedhæng derimod næsten linieformigt eller kun i ringe Grad kolle-

) Blandt fjorten undersiigte Individer havde fem otte Par Torne og tre syv Par, Af de

(ivrige sex Individer havde et sex Par, et sex Torne paa den ene Side og syv paa den
anden, et sex paa den ene Side og otte paa den anden, og endeligen de tre ovrige

syV Torne paa den ene Side og otte paa den anden. Miliie-Edtvards angiver (Hist.

des Crust. II, 3.30) fem Par Torne, jeg veed ikke med hvad Hjemmel. Thi selv

har han næppe iindersogt denne Art, Otto Fabricius angiver intet Tal (lians Ord
pre blot: margine titrinque carina spinosa), og Sabine siger udtrykkeligt, at det af

ham afhildede Individ havde syv Par Torne, uien at man hos andre Individer kan
tinde baade et storre og et ringere Antal.
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chinnet, og* bæror hun Krollcr i en forlioldsviis lille Strækning' af den

indre Rand (fijr. J02, B* xO-

Denne Art fean bctejj-nes saaledes.

Carina dentnta per totam fere scnti dorsalis longitudinem exlen-

ditur. Hostram frontale horizontale vel resimutn, breve (scuto dorsali

sempcr hrcvius, nudtoque brevius apprndicc foliiformi anleimarumj, angu-

stalum, aentum, non cidtellatum (vel obsoletius cultellatum), dentibiis mar-

ginis infcrioris vulgo duobus tolidemqve snperioris, qvatuorqve præterea

scuti doi'salis. — Margo scuti dorsalis anterior tribus aculeorum paribus

armala validis, primo supra oculos, secundo infra ocxdos, tertio ad mar-

ginis anterioris eum marginibus lateralibus conjunctionem. Antennæ inle-

riores appendicem antennarum exteriorem longitudine superant (in mari-

bus dimidiam ferme longiludinis animalis parlem complent, in feminis vix

qvartam). Pedes maxillares externi longe ante appendicem ant. exterio-

i'iiirt eminent. Annuli abdominis omnes lateraliter in aculeos producti.

Appendix caudalis inlermedia seplem vel oclo aculeorum lateralium

paribus munita.

14. Hippolgie microceros Kr.

(Tab.V %. 105-109).

Denne Art adsltilles mejfct let fra alle andre bidtil belijendte

nordiske Hippolyter ved det Isorie Pandeborn, Beskaflfenbeden af de ovre

Folere o. s. v. 1 sin Habitus bar den imidlertid intet Paafaldende, og^

den synes at bolde et Slaifs Middelvej mellem det Plumpe 0^ det Ele-

gante, saa at man ikke med Foje kan anvende noget af disse Udtryk paa den.

Rggshjoldetf der er mere end tre Gange saa langt som Pande-

bornet, viser, skjondt væbnet med et Par Tænder, kun en lille Kjdl, der

almindcligen blot synes at indtage J til i af Rygskjoldets Længde, og

undertiden bæver sig saa lidt, at ene Tænder, men ingen Kjol, kan siges

at være tilstede. Rygfladen bavde bos de af mig undersøgte Individer,
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med Undtag-else af el, in^en mærkelig- Konvexitet i Retning-en bagfra

fortil, og^ Panden er altsaa i Reg'elen næslen liorizontal*).

Pandehnrnet (fig*. 105), der næppe naaer til Enden af Ojnene,

og" næsten aldeles skjules mellem disse, udg-aaer næsten ganske vandret

fra Panden; det er ikfce alene meg-et feort, men har tillig'e meg-et ringe

Dybde, og ender tilspidset, uden nogensomhelsl bladdannet Udvidelse af

den nedre Rand. Det kan altsaa ikke, som hos de fleste andre Hippo-

lytearter, sammenlignes med en Kniv, men snarere med en Syl- eller

I\aalespidse, saameget mere, som det fra Roden af ikke blot aftager i

Dybde, men tillige i Tykkelse. Af Tænder tælles langs den overste Rand

(Endespidsen ikke medregnet) fire eller fem**); de tre forste af disse,

som ere anbragte paa Rygskjoldet, overgaae de to sidste eller den sidste

meget i Sliirrelse; den tredie af Rygskjoldets Tænder rykker stundom

saalangt frem , at den maa regnes til Pandehornet, og aftager tiUige i

Slorrelse. Langs Pandehornets nederste Rand findes ingen Tænder.

Ved Roden er Pandehornet iovrigt treægget. Paa hver Side af dets

Rod bærer Rygskjoldets forreste Rand (fig. i03 & 106) en paafaldende

stor og stærk, lige fremad rettet Tand eller Torn over Ojet; den hud-

agtige Lap, som rager frem nedenfor Ojet (Ojehulens ydre Vinkel), er

her saa spids, at den kunde kaldes en Torn, hvis den ikke var for blod

dertil; men tæt nedenfor denne er en Torn af middelmaadig Styrke;

ogsaa ved Siderandenes Forbindelse med forreste Rand findes en Torn,

altsaa tilsammen tre Par Torne paa Rygskjoldets forreste Rand.

Ojensiilkenes Form nærmer sig til det Cylindriske (d: de blive ikke

meget tykkere i Enden).

De indre Folere (fig. 107) ere af usædvanlig Længde hos

Hannerne, udgjore omtrent den halve Totallængde, og naac, naar de

*) Dette gjælder dog inaaskcc nærmest Hannerne.

**) Fire er maaskce det regelmæssige Tal, thi blandt sex Individer fandt jeg hos to

fem Tænder, hos de bvrigc fire.
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Lojes tilhag-c, til den bag-este Rand af Bagkroppens andet Led eller

endnu læng-er. Skaftet er lang-t (skjiindt det ikke fuldt udgjor j af disse

Fiileres Længde), og- naaer omtrent til Enden af de ydre Fiileres blad-

dannede Vedhæng, naar Vedhængets Endeborstcr ikke medregnes. Grund-

leddet, der omtrent er dobbelt saa langt som andet Led, er i Enden af

den ydre og^ ovre Flade væbnet med tre temmelig lange Tornej andet

Led er noget længer end tredie, og har ligesom delte i Enden af den

ydre-ovre Rand en lang Pig^. (irundleddets tornformige Vedhæng* naaer

kun lidt ud over Enden af Grundleddet. Begge Svoberne ere meg^et

lange, mere end dobbelt saa lange som Skaftet 5 men her mode vi

endnu det ganske usædvanlig-e Forhold, at den ydre Svobe er noget

læng-er end den indre. Den ydre Svobe udmærker sig endvidere ved

den Afvigelse fra det sædvanlige Forhold, at den ikke er deelt i en tyk

Roddeel og- en kort Endesnært, men er tyk i hele sin Udstrækning-, skjondt

dens sidste Halvdeel (eller Totrediedelc) dog er lidt tyndere end Roddelen;

hos det undersogte Exemplar bestod den af 43 Led (22 i den tykkere,

21 i den tyndere Deel). Den indre Svobe havde 46 Led.— Det hidtil be-

skrevne Forhold af de indre Fiilere gjælder kun Hannerne som ovenfor

bemærket; hos Hunnerne er det ganske anderledes (see Tabellen over

TJdmaalingerne). Folerne udgjore ikke fuldt 5 af Totallængden (og dette

synes endog^ kun at g-jælde om de mindre Hunner; hos en stor Hun af

2" Længde udgjorde de kun omtrent X). Skaftet indtager Folernes halve

Læntfde, men naaer langtfra ikke til Enden af de ydre Foleres bladdan-

nede Vedhæng; Grundleddets tornformige Vedhænge er forholdsviis længer.

Svoberne stemme omtrent i Længde med Skaftet, og- den indre Svobe

er lidt længer end den ydre; den sidste er tillige af sædvanlig Form; den

bestaaer af en tyk Roddeel og- en tynd Endesnært, hvilken sidste ikke er

halvt saa lang^ som den fbrste. I den indre Svobe talte jegf hos det

udraaalte Individ 23 Led; i den ydre SvobesRoddeel 13 og i Snærten 6.

De ydre Fiilere have en temmelig lang- Svtibe (den overstiger
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Dyrets Totallængde lidet). Det bladdannedc VedLænjy er noget ovalt,

idet den indre Rand bojcr sig endeel; dels Brede indeholdes, naar Ende-

borsterne ifeke medregnes, omtrent 2§ Gang i Længden. Forslsjællen mel-

lem Vedhængets Længde og Kjæbefoddernes Længde er ifelse betydelig:

imdlertid rage de sidste lidt frem foran Spidsen af det ftirste.

Munddelene ere af normal Form: Kindhakkernes Torn med fire

Tænder, Palpens sidste Led lidt længer end det forste, det andet Par

Kjæbers Svobe foroven afrundet o. s. v. Kun fortjener at bemærlses, at

jeg har fundet det andel Par Kjæbefodders rudimentære Gjælle bestaaende

af ti Blade (fig. 108, x), tre paa den ene Side og syv paa den anden.

De ydersle Kjæbefodder ere af en temmelig plump og slærk Byg-

ning og meget laadne, især de to sidste Led; andet Led tre Gange saa

langt som tredie, men Itun meget lidt længer end fjerde; dette sidste i

Enden væbnet med 11 Torne, af favillte dog Isun 6 eller 7 omgive Ran-

den, de andre derimod ere stillede bag denne.

Forste Par Fodder er forholdsviis temmelig stort, da det tun

indeholdes Sg Gange i Totallængden (hvill;el imidlertid tildeels roaa lil-

skrives Pandehornets Korthed). lovrigt viser det intet Afvigende.

Andet Par Fodder udgjor næsten den halve Tofallængde; Iredie

Led endeel kortere end fjerde; femte Led, af Længde som de to fore-

gaaendc tilsammentagne og fire Gange saa langt som Haanden, indehol-

des ikke 2^ Gang i Fodparrets Længde.

Tredie Par Fodders sjelte Led er omtrent dobbelt saa langt som

femte, men endeel kortere end fjerde.

Fjerde Par Fodder af Længde som tredie; sjette Led ligesaa-

langt som fjerde.

Femte Par Fodder lidt kortere end fjerde; sjette Led noget

længer end fjerde.

Gjælleime ere af en lidt bred og plump Form; de tre fiirste Par

foroven trunkerede eller stumpt afrundede; fjerde Par (fig. 108, a) for-
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oven sammenlsnebet til en tynd Spids, furet lig-e fra Enden af Spidsen

og- Halvdelene altsaa lige lang-e. Femte Par (fig^. d08, b) lig-eledes til-

spidset, men Furen begynder noget nedenfor Spidsen paa Gjællens for-

reste Side; den bageste Halvdeel rag^er altsaa ud over den forreste.

Anden Sugrings Sideudvidelser ere iklse meget store, og- bedældte

altsaa Isun en ringe Deel af foregaaende og- efterfolgende Rings Rand.

Tredie Bugring har afrundet Ryg-flade; den fremrag-ende Deel af

den bageste Rand er ogsaa afrundet, og- slutter tæt til folg-ende Ring-.

Sjette Bugring temmelig- Itort, bred og- fladtryltket.

Det mellemste Halevedhæng lig-eledes temmelig bredt, med mange

Haar og endeel indtryltte Gruber eller Punlster paa Overfladen, noget

Isortere end Sidevedliængene, med fire Par Torne langs Randen*), Ende-

tornene ikke medregnede. Endetornene (fig. 109) ere sex i Tallet; yderste

Par det korteste, ikke halvt saa langt som næste Par, der er det længste,

men dog kortere end Halevedhængets Rrede i Enden* det mellemste,

Qerdannede Par staaer i Længde omtrent midt imellem de to foregaaende

Par, og omgives af adskillige Borster, blandt hvilke fire ere meget lange.

De yderste Halevedhængs Endeblad er ualmindeligt stort, og rager alt-

saa mere end sædvanligt frem for Sidetornene.

Det forste Par Svommefodder har hos Hannerne lige lange

Svommeplader; den indres Vedhæng udgjor | af Pladens Længde, og er

ikke tydeligt afgrændset fra denne; hos det andet Par Svommefodder er

den ydre Svommeplade længer end den indre ; dennes kroUebærende

Vedhæng er meget langt og smalt; det har næsten Pladens halve Længde,

og er tre Gange saa langt som det borstebærende Vedhæng; den med

Krolier bedækkede Deel indtager omtrent ^ af Vedhængets Længde. Hos

Hunnerne har jeg fundet forste Par Svommefodders indre Svommeplade

) Fem Individer viste fire Par Torne; et sjette havde fire Torne paa den ene Side,

men sex paa den audpn.

yid. Set. ttaliirviil. og 7Halhcm. ^/7i. /.Y Deel. Xx
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kortere end den ydre og: udmærlset ved sin brede, plumpe Form; del

andet Par Svommefodder har omtrent lig^e lange Svommeplader, og den

indre Plades Vedhæng er meget smalt, og viser Isun meget faa Kroller.

Af denne Art har jeg Isun seet Individer fra det sydlige Gron-

land, og maasltee er den ilsise meget hyppig der, da jeg blot har fundet

nogle faa Individer mellem andre derfra nedsendte Kræbsdyr.

H. microceros vil lelteligen gjenkjendes ved folgende Karalsteristils.

Alderior sculi dorsalis pars dentata, ohsoleliusque carinata (vel

non cariuata). IXostriim frontale perbreve (oculos longitudine non supc-

ransj, horizontale, sid)ulalum^ dentibus marginis superioris qvatuor vel

qvinqve, inferioris ntdlis. — Margo scuti dorsalis antertor tribus aculeo-

rum paribus inslrucla (primo permagno siipra oculos, secundo infra ocu-

los, tertio ad conjunctionem marginis anterioris cum marginibus laterali-

bus). Antennæ interiores marium iusolitæ longiludinis ^ dimidiam anima-

lis longitudinem ab apice rostri frontalis ad apicem caudæ ferme complent

(in fcminis vix tertiam longitudinis partern). Pedes maxillares externi

ad apicem appendicis foliiformis antcnnarum exteriorum extenduntur.

Qualuor aculeorum appendicis cattdalis mediæ lateralium paria.



Ad pag. 346.

10. Hippolyle
pusiola.

Totallo

Spid
Længdi

deho
Rane

Pandeh
nes

Længd(

8|'"

,

~5

25'"

9Y

il1

1

5

"i'i"'

I "l ///

7 ///
10

I I///

I 3 III
* 1 O
9_lll
10 • •

%lll
5
i.111
5

I 3 ///
10 '

n_iii
10 • '

6i'" .

.

14///
•s • '

^'" . .

1 3_///
'To '

iiil
5

I 3 ///
'to
2-'-'"

,

1 o

i III

1,1
•

'

2

1 *'"

4 i/// ,

,

5
7 ///

To •
'

I'" . ,

IS'" .,

3111
S •

•

4?'"
I "3 ///
'T!)
3111
5

I 3 ///
^TB '

_i_IH

III

I III

3 •

lin
3 •

I 2111
's •

hlII
5 •

i'".
1'".

li'"

.

11. Hippolyte
polaris.

26"

Ab III
^S '

6'".

3'"

2'"!
11II
3 '

\iii
3
3'",

-2
2'"

,

V".
2J"'

,

3'",

2'"

,

23'"

,

il-, III

^s '

5'",

12'"

,

3i'"

,

2'",

I'".
2///

_

sl'"

!

6"'

,

3^'"

,

2|"'

.

2I'"

.

3|'"

,

2'"
,

25'"
\

8f"

.

4'"

,

V" .

3|"'

.

6i'"

.

OUII
~3
1|"'..
3'" .

,

101'",
2'"

.

,

•2%"> .

.

4"'

.

I'"!!
12'" .

.

5'" .

,

2'" .

,

31///

-'"

lii'",
5111
e
2'" .

,

4'"

23'".,
11'//
'2
2|'"

,

4'"

.

12. Hippolyte
boreatis.

13. Hippolyte
aculeata.

P
41'"

.

144'"

Qlll

9i"'
4///

Ol/'/
*3
1'"

1111

5I'"
3^"'
3'"

4'"

3i'"
5"'

l|///

25"'

5'",

7i'"

.

3i'"

.

1'".

Ji'"

.

6'"
.

2'" .

.

1'" .

,

3'" .

.

\0\i'i

.

2'"

2!'" !

!

4"'

1'" !

!

12'" .

.

5i"' .

.

2'" .

,

3 w'/
.

,

1'" .

,

124'"

,

7111
5
2"' .

.

4'"

2\i"
,

.

1^'".,
34'" .

,

4s"'

fjiii

13'"

6'"

14'"

54'"

IJ4'"

34"'
2'"

6'"

18'"

3^'"

rflll

19'"

6J'"
3"'

Ci 1 ///
-"3

IJ'"

174'"
S.III

2-'"

51"'

24'"

2f'"
42///*3
7 i'//•3

C?

22"'

8^"

3|'"

104'"
3"'

s III

7I'"
3'"

03///

%iii

2">

3'"

15"

4i'"

3^'"

V"
3'"

6''"

2'"

1'"

3^'"
Oilll

2"
21'"

34'"

IJ'"
11'"

34'"

If"
3J"'
!

10'"
MII
3

1 1///
'3
3'"

] 1111
*3
2 1///

2I'"
\iii

14. Hippolyte
microcerus.

C?

144'"

.

/Lilli*3

I I III

1111

24'"

1^'"
IIII

\lll

44'"

p
10'"

14'"

2J"'
1|'"

154'"

3"'

Kim
*3

2i'"
1111
3

1 7///

\iii

^111

14'"
9_lll

1

å'"

i'"
14'"

H'"
19///
5o
XIII

11'//

li'"
1111
5
2"'
<^iii

11./11'4
1 2///
'5
3'"
i.111

sl'"
3'"

I3'"
23'"

?UII
4

8|"'
-.111

s

f"
24'"
1 3///

1 1'///

's
I ',111

i.s
2?'"





Udmaaling^er.

Ad pag. 346.

Totaflængde (fre Spidsen af Pandehornet til

Spidsen af mellemste Halevedhæng)

Længden af Cefalolhorai (fra Spidsen af Pan-

dehornet til Midten af Rygskjoldets bageste

Rand) .: • •

Pandehornets Længde Qaltid regnet til Ojne-

nes Rod

Længden af de indre FMere
— — — Foleres Skaft
_ -^ — Fdleres Skafts Grundled
— — .— Foleres Skafts andet Led
— — — Folcres Skafts Iredie Led
— — — Folercs indre Svobe . .

.

— — — Folcres ydre SvCbc....
— — den ydre Svdbes tykkere Roddecl
— — — Svdbes (yndere Snært
— — fbrste Leds pigdannede Vedhæng
— — ydre Poleres Skaft

— — — Fdleres Skafts sidste Led
— ^— — Foleres Svobe
— — — Fdleres bladdannede Ved-

hæng

— — yderste Kjæbefddder

— — — Kjæbefddders andet Led
— — — Kjæbefddders Iredie Led

— — Kjæbefddders fjcrdeLcd

— af fdrste Par Fddder
— — — — Fddders Haand med

Klder
— — — — Fddders Haandrod ....

— — — — Fddders Arm
— — andel Par Fddder
— — — — Fddders tredie Led . .

— — — — Fddders fjerde Led....
— — — — Fddders Haandrod ....

— — — — Fddders Haand
— — tredie Par Fddder
— — — — Fddders fjerde Led . .

.

— — — — Fddders femte Led....
— — — — Fddders sjette Led....

— — — — Fddders syvende Led..

— — Qerde Par Fddder
— — fdrste Bugring
— — anden Bugring
-— — tredie Bugring
— — fjerde Bugring
— — femte Bugring
— — sjette Bugring
— — mellemste Halevedhæng

1. Hippolyle
smaregdina.

2. Uippolyu
Fabricii.

3. Hippolyte
Gsimnrdii.

4. Hippolyte
gibbo.

b. Hippolyle
mutita.
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Pliippsii.

10. Hippolyle
piisiolii.

11. Hippolyle

poleris.

12. Hippolyle
boreali*.

1:), Hippolyle

sculeila.
14. Hippolyle
microceios.
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Expllcatio tabularum. — Forklaring over Kobberfavlerne.

Fig. I-ll. Hippolyte sinaragdtna Kr.

— ]. Rustrum frontale (ter auctum).

— 2. Alargoseuti dorsalisanteriorcum

aculeis: a. aculeus primus; b.

aruleus secundus; c. aculeus

tertius; d. angulus orbitæ ex-

terior.

— 3. Alandibula (decies aucta) rum
aculeo dentato (a). — a.* apex

aeulei dentati (magis auctus).

— 4. Alaxilla secundi paris (decies

aucta). a. palpus.

6. Pes maxillaris primi paris (de-

cies auctus); a. articulus par-

tis maxillaris basalis j b. articu-

lus partis maxillaris secundus;

c. ramus paipi interior (triarti-

culatus?); d. ramus paIpi ex-

terior; e-é.llagellumbipartitum.

— 6. Pes maxillaris secundi paris

(decies auctus); a. pars maxil-

laris; b. palpus; c. ilagellum.

— 7. Pes maxillaris tertii paris (de-

cies auctus) cum palpo (a).

— 8. Pes primi paris (decies auctus).

— 9. Pars pedis secundi paris (decies

aucta). a. Carpus \el articulus

qvintus tripartitus.

— 10. Slargo appendicis caudalis in-

termediæ posterior cum aculeis

(decies auctus).

— 11. Pes natatorius primi paris fe-

minæ (ter auctus). a. lamina

terminalis exterior. b. lamina

terminalis interior.

Fig. 12-20. Hippolyte Fabricii Kr.

Fig. 1-1 1.

— 1.

— 2.

— 3.

— 6.

— 8.

— 9.

10.

— 11.

— 12-20.

Hippolyte smarriffdinn Kr.

Pandeliornet(forstorret treGange

i Cjcnnenisnit ).

Rygskjoldets forreste Rand med
dets Torne : a. Tornen over

Ojet; b. Tornen under Ojrt;

c. den nederste Torn; d. den

yderste Pienvinkcl.

Kindbakken, ti Gange forstdr-

ret, med dens tandede Pig (a).

a*. Spidsen af den saugtandcde

Pig, stærkere forstorret.

Andet Kjæbepar, ti Gange for-

storret; a. Palpen.

Fdrste Par Kjæbefddder, ti

Gange forstorret ; a. Kjæbede-

lens Rodled; b. Kjæbedelens an-

det Led; c. Palpens indre (tre-

leddede?) Green; d. Palpens

ydre Green. e-e', den tvedeelte

Svdbe.

Andet Par Kjæbefddder, ti Gange
forstorret; a. Kjæbedelen; b.

Palpen; c. Svdben.

Tredie Par Kjæbefddder med
Palpe (a), ti Gange forstorret.

Fdrste Fodpar , ti Gange for-

stdrret.

En Deel af andet Fodpar, ti

Gange forstdrret; a. den tre-

leddede Haandrod.

Det mellemste Halevedbængs

bageste Rand med dens tre

'I'ornepar, ti Gange forstdrret.

Fdrste Par Svdmmefddder bos

Hunnen, tre Gange forstdrret;

a. den ydre Svdmmeplade; b.

den indre Svdmmepladc.

Hippolyte Fabricii Kr.

*) Ved alle i det Folf;ende angivne Forstorrelser iiuilerrorstaaes Udli^kkel „i Gjcnnemsnit."

Xx*
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Fig. 12, a-d. Vai-iæ rostri frontalis formæ.

— 18, Pars margiiiis sculi dorsalis an-

terioris cum angulo orbitæ ex-

teriore (a) et aculeis (b & c).

— 14. Pars mandibulæ (deeies aucta).

a. aciileus terminalis tridenta-

tus; b. palpus.

15. Pars peduni maxillarium primi

paris. a. Interiør paipi rainus

((jvinqvies auctus).

— 16. Flagellum pedum maxillariuin

secundi paris (qvinqvies auctum)

cum rainificatiunc (a), cui at'fixa

sunt folia branchiæ rudimen-

taris.

— 17. Branchiæ tertii (a), qvarti (b)

et qvinti (c) paris.

— 18. Wargo appeiidicis caudalis me-

diæ posterior cum aculeis.

19. Pars pedis natatorii primi pa-

ris (p); a. lamina exterior; b.

lamina interior (qvinqvies aucta).

— 20. Pars pedis natatorii primi paris

(cT); a. lamina exterior; b. la-

mina interior (qvinqvies aucta) ^

X. pars setæ articuiatæ laminæ

exterioris (vicies terme aucta},-

y. apex laminæ interioris cum
cinciunulis.

21-29. Bippolyte Gnimardii Mln.-Edw.

.— 21 a<&b. Variæ rostri frontalis formæ

(magnitudine parum aucta}.

-^ 22. Pars marginis scuti dorsalis an-

terioris; a. angulus orbitæ ex-

terior j b. acuieus iufraorbita-

talis4 c. acuieus anguli antico-

inferioris.

— 28. Mandibulæ superficies interior

(deeies aucta); a. acuieus ter-

minalis (a'''apicem ejusdem ex-

hibct auctiorcm)j b. pnlpusj x.

Fig. 12, a-d. Forskjælligc Former af Pande-

hornet,

— 13. En Deel af Rygskjoldets for-

reste Rand) a. den ydre Ojen-

vinkel) b. forste Tornepar; c.

andet Tornepar.

— 14. En Deel af Kindbakken, ti

Gange forstorreti a. den tre-

tandede Pigj b. Palpen.

— 15. En Deel af forste Par Hjæbe-

fodder, fem Gange forstorret;

a. Palpens indre Green,

— 16. Det andet Par Kjæbefodders

Svobe, fem Gange forstorret,

med den Forgrening (a), til

hvilken den rudimentære Gjælles

Blade ere bæftede.

— 17. Tredie (a), fjerde (b) og femte

Par Gjæller (c).

— 18. Den bageste Rand af mellem.

ste Halevedhæng med dens

Torne.

— 19. En Deel af Hunnens forste Par

Svommefodder, fem Gange for-

storret} a. den yderste Piadej

b. den inderste Plade.

— 20. En Deel af Hannens forste Par
Svommefodder, fem Gange for-

storret j a. den yderste Plade j

b. den inderste Plade. x. Et

Stykke af en af den ydre Pla-

des Jeddede Borster, omtrent

tyve Gange forstorreti y. Spid-

sen af den indre Plade med
dens Krolier, stærkt forstorret.

— 21-29. Hippolt/te Gaimardii Mln.-Edw.

— 21, aogb. Forskjælligc Former af Pan-

dehornet, lidt forstorret.

— 22. En Deel af Rygskjoldets for-

reste Randj a. den ydre Ojcn-

vinkelj b. forste Torpepar j c.

andet Tornepar.

— 23, Kindbakken fra den indre Side,

ti Gange forstorret 4 a. den tan-

dede Pig (a* viser Spidsen af

samme, endnu mere forstorret);
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siiprrficics innndibiilæ iiiastica-

t()ri;i.

Fig. 24. Alaxilla priini paris.

— 23. I*cs iiiaxillaris priiiii paris; a.

articuliis basalis partis iiiaxil-

laris ; b. articuliis ejusdcni par-

tis terininalis) c. raniiis pnipi

interior; d. rainus paipi cxlc-

rior; e. flagclhim.

— 26. Palpus peduni niaxillariuni tcr-

tii paris.

— 27. Branchia qvinti paris.

— 28. Alargo appendicis caudalis mc-
diæ posterior cuiu aculeis.

— 29. Pes natatorius primi paris (d");

a. lamiiia tcrminalis extcrior;

b. laniina terminalis interior;

X. apex vel articulus hujus la-

minæ secundus (x' eundcni api-

cein exbibet auctioreni).

— 30-37. Hippolyte gibha Kr.

— 30. Rostruin frontale.

— 31. Pars marginis anterioris scuti

dorsalisj a. angulus orbitæ ex-

teriori b. aculeus infraorbita-

lis) c. aculeus anguli antico-

inferioris.

— 32. Oculus (a) H. gibbæ et (b) H.

Gaimardii (magnitudine aucta).

— 33. ftlaxilla secundi paris (diiodccies

aucta); a., b, & e. laniinæ ina-

xillares; c. palpus; d. flagellum.

— 34. Flagellum pcduin maxillariura

secundi paris ciim laminis bran-

cbialibus; a. flagellum; b, b'

& b". laniinæ branrhialcs.

— 35. Branchia qiiinti paris.

— 36. Annulus abdominalis primus (a),

secundus (b), tertius (c) et qvar-

tus (d).

— 37. Alargo posterior appendicis cau-

dalis intermediæ cum aculeis.

— 38-44. Hippolyte mutila Kr.

— 38, a&b. Variæ rostri frontalis formæ;

X. oculus.

— 39. Pars marginis anterioris scuti

dorsalis; a. angulus orbitæ ex-

b. I^alpen; x. Kiudbalikcns Tyg-
geflade, stærkt forsturret.

Fig. 24. Forste Par Kjæber.

— 25. Forste Par Kjæbcf6ddcr;a. Kjæ-

bcdelcns forste Led; b. sam-

mes andet Led; c. Palpens indre

Green; d. Palpens ydre Green;

e. Svoben,

— 26. Tredie Par Kjæbefodders Palpe.

— 27. Femte Gjælle.

— 28. Mellemste Halevedhængs bage-

ste Rand med dens Torne.

— 29. Hannens forste Par Svomme-
fodder; a. den yderste Svom-
mepladc; b. den inderste Svom-

meplade; x. Spidsen eller andet

Led af denne Plade; x'. samme
Spids stærkere forstorret.

— .30-37. Hippolyte (jihha Kr.

— 30. Pandehornet.

— 31. En Deel af Rygskjoldets for-

reste Rand; a. den yderste Ojen-

vinkel; b. forste Tornepar; c.

andet Tornepar.

— 32. Ojet af //. gibha (a) og af H.

Gaimardii (b), forstorret.

— 33. Andet Kjæbepar, tolv Gange for-

storret; a, b (og e ?). Kjæbe-

pladerne; c. Palpen; d. Svoben.

— 34. Det andet Par Kjæbefodders

Svbbe (a) med Gjællebladene

(b b' og b").

— 35. Femte Gjælle.

— 36, Forste (a), anden (b), tredie (c)

og fjerde (d) Bugring.

— 37. Det mellemste Halevedhængs

bageste Rand med dens Torne.

— 38-44. Hippolyte mutila Kr.

— 38aogb. Forskjællige Former af Pande-

hornet; X. Ojet.

— 39. En Deel af Rygskjoldets for-

reste Rand ; a. den yderste Ojen-
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tprior; b. aculrus infraorhi-

talis.

Fig. 40. Flagellum exterius aiitennaruin

interiorum a latere (decics

auctum}.

— 41. Brancliia qviiiti paris (qnater

aucta}.

— 42. Alargo appendicis caudalis in-

termediæ posterior cum aculeis.

— 43, A, Pes natatoriiis primi paris fe-

minæj a. lamina terminalis ex-

terior; b. lamina terminalis in-

teriør ; B. pes ejusdem paris

maris) a. lamina exteriorj b. la-

mina interiorj x. appendix cin-

cinnigera.

— 44. Pes natatoriiis secundi paris fe-

minæ; a. lamina terminalis ex-

teriorj b. lamina terminalis in-

teriør} X. appeudix cincinnigera.

— 4.5-54. Hippolyte Sowerhei Leach.

— 45. Margo scuti dorsalis supcrior

cum rostro frontali (qvater aue-

ta); a. aculeus supraorbitalis

superior; b. aculeus supraor-

bitalis iuferior.

— 4fi. Margo scuti dorsalis anterior cum
basi rostri frontalis j a. acukus

supraorbitalis superior; b. acu-

leus supraorbitalis inferiør ; c.

angulus orbitæ exterior; d. acu-

leus infraorbitalis) e. aculeus

anguli antico-inferioris.

— 47. Antcnna interioris paris feminæ

(A) & maris (B).

— 48. Margo anterior appendicis folii-

furmis antennarum exteriorum;

A. feminæ; Dr maris.

— 49.

— 50.

— 51.

— 52.

Pars mandibulæ; a. aculeus ter-

minalis i b. palpus.

Brancliia quinti paris,

Margo posterior appendicis cau-

dalis intormediæ cum aculeis

(vicies aucta).

Pars pedis natatorii primi paris

vinkel ; b. Torneparrct.

Fig, 40. De inderste Foleres yderste

Svobe fra Siden, ti Gange for-

storret.

— 41, Femte Gjællepar, fire Gange
forstorret.

— 42. Det mellemste Halevedhængs

bageste Rand med dens Torne.

— 43, A. Hunnens forste Par Svomme-
fiidder; a. den yderste Svom-
meplado; b. den inderste Svom-

moplade. B. Samme Par hos

Hannen; a, den yderste Sviim-

, meplade; b. den inderste; x. det

lirollebærende Vedhæng.
— 44. Hunnens andet Par Svi>mme-

foddor; a. den yderste Svom-

meplade; b. den inderste S viim-

meplade; x. det krollebærende

Vedhæng.
— 4.5-54. Hippolyte Sotvevbei Leaeh.

— 4-5. Rygskjoldets bverste Rand til-

ligemed Pandehornet, fire Gange
forstorret; a. det forste Torne-

par; b. det andet Tornepar.

— 46. Rygskjoldets forreste Rand til-

ligemed Roden af Pandchornet;

a. forste Tornepar; b. andet

Tornepar; c. den yderste Ojen-

vinkel; d. tredie Tornepar; e.

fjerde Torncpar.

De inderste Fdlere hos Hunnen
(A) og hos Hannen (B),

Den forreste Rand af de yderste

Foleres bladdanncde Vedhæng
hos Hunnen (A} og hos Han-

nen (B)

En Deel af Kindbakken; a. den

tandede Pig; b. Palpen.
Femte Gjællepar.

Det mellemste Hajevedhængs

bageste Rand med dets Torne,

tyve Gange forstorret.

52. Eq Deel af Hunnens forste Par

— 47.

— 48.

— 49.

— 50.

— 51.
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Fig. 53.

(feniinæ)} a. lamina tcrininalis

cxtci'iorj b. lamina tcrniinalis

interiør.

Pcs uatatorius sccundi paris (fc-

ntinæ); a, lamina extcrior; b.

laniina interiør; x. ajipendix

rineinnigcra.

54, A. ^termini feminæ; a-a. basis pe-

dumj b. aculei steruales prinii

paris; c. aculei sternales secundi

paris; d. aculei sternales tertii

paris; e. aculei sternales qvarti

paris; 1*. vulva; B. Sternuni ma-
ris (literæ a-e idcm ae in ligura

A significant); f. orifieium cana-

lis riferenlis; g. orificluin penis,

C Abdomen infra visum; a. acu-

lei abdorainales annuli primi;

b. aculei abdominales annuli

secundi; c. aculei abdominales

annuli tertii ; d. aculeus abdumi-

ualis an. quarti; e. acul. abdonii-

nalis annuli qvinti ; f. acul. abdo-

minales an. sexti; gg. basis peduni

natatoriurum (qvi, ut expressius

apparerent aculei, in bac figura

remoti sunt}; h. appendix cau-

daiis intermedia; i k. ap|>rndi-

ces caudales laterales; 1. anus.

Hippolyte tnncilenta Hr.

Kostrum frontale.

I'ars marginis scuti dorsalis

anterioris; a. angulus orbitæ cx-

terior; b. aculeus infraorbitalis,-

c. aculeus anguli antico-inferio-

ris (lere rudimentaris).

— 57-63. Hippolyte turgida Kr.

Alargo superior scuti dorsalis

cum rostro frontali; a. aculeus

supraorbitalis superior ; b. acu-

leus supraorbitalis inferior.

Pars marginis anterioris scuti

dorsalis; a. aculeus supraorbi-

talis superior; b. aculeus supra-

orbitalis inferior; c. angulus or-

bitæ exierior; d. aculeus infra-

— 55-56

— 55.

— 56.

— 57.

58.

Svomniefodder; a. den yderste

Sviimmeplnde; b, den inderste

STtimmcplade.

Fig. 53. Hunnens andet Par Svomme-
fudder; a. den yderste Plade;

b. den inderste Plade; x. det

skrollebærende Vedliæng.

— 54, A, Hunnens lirystskjold; a-a. Fod-

dcrnes lludled; b. forste I' ar

Brysttorne; c. andet Par; d. tre-

die Par; e. fjerde Par; f. Ge-

nerationsaabiiingen. B. Han-
nens Brystskjuld; Bogstaverne

a-e bave samme Betydning som
hos Figuren A; f og g ere Aab-
ningerne for Kjdnsdelene. C
Bugen seet nedenfra; a. forste

Bings Bugtorne; b. anden Bings

Torne ; c. tredie Bings; d. fjorde

Bings; e. femte Bings; f. sjette

Bings; g-g. Boden af de afklip-

pede Svomniefodder; h. det mel-

lemste llalevedliæng; i k. de

yderste Halevedbæng; I. Gad-

boret.

— 55-56. Hippolyte macileuta Kr.

— 55. Pandeliornet.

— 56. En Deel af Bygskjoldets for-

reste Band ; a. den yderste Ojeu-

viukel; b. forste Tornepar; c.

det næsten rudimentære andet

Tornepar.

— 57-63. Hippolyte turgida Kr.

— 57. Bygskjoldets overste Band med
Pandehornet; a. forste Torne-

par; b. andet Turnepar.

— 58. lin Deel af Bygskjoldets for-

reste Band; a. forste Tornepar;

b andet Tornepar; c. den yder-

ste Ojenvinkel ; d. tredie Torne-
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Fig. 59.

— 60.

— 61.

— 62.

— 63.

64-63.

64.

65.

— 66.

orbitalis; c. aculeus anguli an-

tico-inferiflris.

Pars mandibulæ euni aculeo ter-

minali (a) et palpo (b) , decies

aucta.

Pcs maxillaris exferniis (ter

auctiis); a. palpiis; b. ilagel-

lum; ax.apes paipi (vicics auc-

tus) ; b X. flagelluni (vicies ferme

auctuni).

Branchia quinti paris (qvater

aucta).

Margo appendiris caudalis in-

termediæ posterior cum aculeis

(vieies fenne aucta).

Pcs natatorius prinii paris (te-

ininæ) decies auctiis; a. laniina

terminalis cxterior} b. lamioa
terininaiis interiør.

Hippolyle Phippsii Kr.

Margo scuti dorsalis superior

cum rostro frontali.

Pars niarginis aiiterioris scuti

dorsalis 3 a. aculeus supraorbi-

talis superior ) b. aculeus supra-

orbitaiis inferior; c. angulus

orbitæ exteriorj d. aculeus in-

fraorbitalisj e. aculeus anguli

antico-inferioris.

Pars mandibulæ (decies aucta))

X. lacinia superior; x'. eadem
auctior) a. aculeus terminalis

tridentatus,- b. palpus.

— 67,

— 68.

Branchia qvarti (a) et qvinti

(b) paris (qvinqvies aucta).

Alargo appendicis caudalis me-
diæ cnra aculeis posterior.

— 69-73. Hippolyte pitsiola Kr.

— 69,adrb. Variæ rostri frontalis formæ (a

latere) ; c. rostrum frontale supra

visum cum oculo.

— 70. Pars marginis scuti dorsnlis an-

teriorisj a. angulus orbitæ ex-

tcrior; b. aculeus infraorbita-

par; e. fjerde Tornepar.

Fig. .rø. En Deel af Kindbakken med den

tandede Pig (a) og Palpen (b),

ti Gauge forstiirret-

— 60. Den yderste Kjæbefod, tre Gange

forstorret; a. Palpen; b. Svii-

ben; a x. Spidsen af Palpen,

tyve Gange forstorret; bx.Svii-

ben, omtrent tyve Gange for-

storret.

— 61. Femte Gjælle, fire Gange for-

storret.

— 62. Det mellemste Halevedhæng8

bageste Rand med dens Torne,

tyve Gange forstiirrct.

— 63. Hunnens forste Par Sviinirae-

fodder, ti Gange forstiirret; a.

den y<]crstc Svomraeplade; b.

den inderste Svommeplade.

— 64—68. Hippolyte Phippsii Kr.

— 64.

— 65.

Rygskjoldets overstc Rand med
Pandebornet.

En Deel af Rygskjoldets for-

reste Rand; a. forste Tornepar;

b. andet Tornepar; c. den yder-

ste Ojenvinkel ; d. tredie Torne-

par; e. fjerde Tornepar.

— 66.

67.

68.

En Deel af Kindbakken, tiGangc

forstorret; a. den tandede Pig;

b. Palpen; x. den indre Knudes
ovre Flig; x. samme stærkere

forstorret.

Fjerde (a) og femte (b) Gjælle,

fem Gange forstiirrct.

Alelleuiste Halevedhængs bage-

ste Rand med dens Torne.

— 69-73. Hippolyte pusioln Kr.

— 69, aogb. Forskjællige Former af Pan-

dehornet, sect fra Siden; c. det

samme seet ovenfra tilligemed

Ojct.

En Deel af Rygskjoldets for-

reste Rand; a. den yderste Ojen-

— 70.
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lis; c. aculeus anguli antico-

inferioris.

Fig. 71. Antennæ interiores; abc. pe-

dunculus; a. articulus basalis

pedunculi; a'. appendix articuli

basalis spinifonnis; b. articulus

pcdunculi secundus; c. articu-

lus peduiiculi tertius; d. fla-

gelluni interius; e. flagelhiiu

exterius.

— 72. Alargo appendicis caudalis in-

termediæ posterior cum aculeis.

— 73. Pesnatatoriusprimi paris feminæ

(A)(& maris(B) decies auctus; a.

laiuina terminalis exteriorj b.

lamiiia terminalis interior; x. ap-

pendix cincionigera.

— 74-77. Bippolyle borealis Owen.
— 74 a,b (& c. Variæ rostri frontalis formæ.

— 75. Pars marginis souti dorsalis an-

terioris,- a. aculeus supraorbi-

talis; b. angulus orbitæ exte-

riorj c. aculeus infraorbitalis.

— 76. Branchia qvinti paris.

— 77. Alargo appendicis caudalis mediæ
posterior cum aculeis.

— 78-82. Hippolyte polaris Sab.

— 78 a (fe b. Variæ rostri froutalis formæ.

— 79. Pars marginis scuti dorsalis an-

terioris; a. aculeus supraorbi-

talisj b. angulus orbitæ cxte-

rior} c. aculeus infraorbitalis;

d. aculeus anguli antico-infe-

rioris.

— 80. PartesnonnuIIæbuccalesj a.apex

aculei terminalis mandibulæ; b.

palpus maxillæ prioris; c. bran-

chia rudimentaris, flagello se-

cundi pedis maxillaris affixa.

— 81, Branchia qvinti paris.

— 82. Margo appendicis caudalis me-
diæ posterior cum aculeis.

— 83-104. Hippolyte acnleata Fabr.

— 83. Scutum dorsale cum rostro fron-

vinkel; b. fiJrste Torncpar; c,

andet Tornepar,

Fig. 71. De inderste Folere; abc. Skaf

tet; a. dets forstå Led; a'. for-

ste Leds pigdannede Vedhænc;
b andet Led; c. trcdie Led;

d. den inderste Svobe; e. deu

yderste Svobe.

— 72. Alcllemste Halevedhængs bage-

ste Rand med dens Torne.

— 74. Hunnens (A) og Hannens (B)

forste Par Svommefodder, ti

Gange forsforret; a. den yderste

Svommeplade; b. den inderste

Svommeplade; x. det krolle-

bærende Vedhæng.
— 74-77. li(ippoli/te .borealis OvFen.

— 74 a, b og c. Forskjællige Former afPan-

dehornet.

En Deel af Rygskjoldets for

reste Rand; a. forste Torne-

par; b. den yderste Ojenvinkel,

c. andet Tornepar.

Femte Gjællepar.

Mellemste Halevedhængs bage-

ste Rand med dens Torne.

— 78-82. Hippolyte polaris Sab.

— 78, a og b. Forskjællige Former af Pan-

dehornet.

— 79. En Deel af Rygskjoldets for-

reste Rand; a. forste Torncpar;

b. den yderste Ojenvinkel ; c. an-

detTornepar ; d. tredieTornepar.

— 75.

76.

77.

fid. Sel. naturvid, og malhcm. jépt. IX Deel,

— 80. JVogle af Munddelene; a. Spid-

sen af Kindbakkens tandede Pig;

b. forste Kjæbepars Palpe; c.

deu rudimentære Gjælle paa

andet Par Kjæbefcidders Svobe.

— 81. Femte Gjællepar.

— 82. Mellemste Halevedhængs bage-

ste Rand med dens Torne.

— 88-104, Hippolyte ncnleata Falir.

— 83. Rygskjoldet med Pandehornct

Yy
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— 87.

— 88.

tali (magnitudiiie naturali); a.

aculeus supraorbitalisj b. angu-

liis orhitæ exteriorj c. aculeiis

infraorbitalis,- d. aculeus anguli

antico-inferioris.

Fig. 84. Alia rostri frontalis formå (bis

aucta).

— 85. Rostrum frontale pulli sep-

tenilinearis (decies ferme auc-

tum), a. rostrum frontale j b.

ocuius.

— 86. Pars antennæ exterioris, visa

supra etinfra; a. articiiliis b<i-

salis; b. articuhis secundus^ c.

articulus tertius; d. articulus

quartus; e. pars flagelii; f.

appcndix foliiformis.

IVIandibuIa; a. aculeus termi-

ualis dentatus j b. palpus biar-

ticulatus; b*. idem auctior.

Maxilla prioris paris^ a. pars

maxiliaris? b. paipus? c. fla-

gellum?

— 89. Maxilla secundi paris; a, b &
c. laminæ maxillaros; d. pal-

pus; e. flagellum; f. pars ba-

salis cum roargine cornea (g);

d*. palpus auctior.

— 90, Pes maxiliaris primi paris;

a-b. pars maxiliaris biarticu-

latus,- a'. margo cornea eleva-

tior articuli basalis; c. palpi

ramus interior brevior; d. ra-

mus palpi exterior longior.

e-é. flagellum.

Pes maxiliaris secundi paris;

a. pars maxiliaris quiuquear-

ticulata; b. palpus; c. flagel-

lum; d. brancbia rudimeiitaris.

Pes tertii paris; a*. flagellum;

y. flagellum magnitudine auc-

tius; X. articulus pcdum inaxil-

larium basalie cum canali (x'),

qvo flagellum excipit.

93. Labium superius.

94. Labium infcrius.

95. Pes primi paris cum flagello

— 91.

92.

(naturlig Stiirrelse); a. forste

Tornepar; b. den yderste djen-

vinkel; c. andet Tornepar; d.

tredie Tornepar.

Pig. 84. En anden Form af Pandehor-

net, to Gange forstorret.

— 85. Pandebornet afen7"'langUnge,

ti Gange forstorret; a. Pande-

hornet; b. Ojet.

— 86. En Deel af de yderste Folere,

seet ovenfra og nedenfra; .».

Skaftets Grundled ; b. andet Led

;

c. tredie Led ; d. fjerde Led

;

e. et Stykke af Svoben; f. det

bladdannede Vedhæng.

— 87. Kindbakken; a. den tandede Pig;

b. Palpen; b*. samme stærkere

forstorret.

— 88. Forste Kjæbepar; a. Kjæbedc-

len; b. Palpen; c. Svoben.

— 89. Andet Kjæbepar ; a b c. Kjæbe-

pladerne; d. Palpen; e. Svo-

ben; f. Roddelen med dens horn-

agtige Rand (g); d*. Palpen

stærkere forstorret.

— 90. Forste Par Kjæbefodder; ab.

Kjæbedelen; a'. Grundleddets

Hornrand ; c. Palpens indre

Green; d. Palpens ydre Green;

e-é. Svoben.

— 91. Andet Par Kjæbefodder; a. den

femleddede Kjæbedeel; b. Pal-

pen; c, Svoben; d. den rudi-

mentære Gjælle.

— 92. Tredie Par Kjæbefodder a*.

Svoben; y. Svoben stærkere

forstorret; x. Kjæbefdddernes

Rodled med den Kanal (x'% som

optager Svoben.

— 93. Overlæben.

— 94. Underlæben.
— 95. Forste Fodpar med Sviibcn;
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Fig. 96.

— 97.

— 98 a-e.

^r^ 99, A.

— 100.

Fig. 101, A.

(a}°; A. manus cum carpo pa-

rum aucta.

Pes secuudi paris cum llagello

(a) magnitudiue naturali j A.

manus aucta magnitudine

Pes tertii paris cum flagello

(a) magnitudine naturali; (A)

tarsus magnitudine auctus) (B)

parsbasalis quinti pedum paris

;

a. articulus primus 4 b. art.

secundusj c. art. tertius; d.

pars articuli qvarti; e. pars

marginis postico-lateralis scuti

dorsalisj f. pars inferior bran-

chiæ qvintæj g. orilicium ge-

nitale.

Hranohiæ) a. branchia primi

paris; e. branchia quinti paris.

Abdomen a latere exhibitum;

a. annulus primus ; f. annu-

lus sextus. B. Abdomen in-

fra (pedibus natatoriis remo-
tis); a. aculei abdominales

annuli primi; b. ae. abdomi-
nales an. secundi j c. aculeus

abdominalis an. tertii 5 d. acu-

leus abdominalis an. qvintif

e. aculei abdominales an. sexti;

f. basis pedum natatoriorum^qvi

bie, ut expressius apparerent

aculei, remoti sunt}; g. appen-

dix caudalis intermedia; hi.

appendices caudales laterales;

k. anus.

Appendix caudalis intermedia;

a. protuberantia basalis seti-

gera; b. aculei laterales; c,

aculei setæijue marginis poste-

rioris ; x. mnrgo appendicis

posterior magnitudine aucta;

y. pars terminalis setæ clavæ-

formis valde aucta.

Pes natatorius primi paris fe-

minæ (magnitudine naturali);

a. lamina terminalis exterior;

(a). A. Haandon med ilaand-

roden, noget f'orstorret.

Fig. 96. Andet Fodpar med Svoben (a)

i naturlig Størrelse; A. Haand-

roden forsturret,

— 97. Tredie Fodpar med Svoben (a)

i naturlig Stdrrelse; A. Kloen

forstorret; B Roddelen af

femte Fodpar; a. forste Led;

b. andet Led; c. tredie Led;

d. en Deel af fjerde Led

;

e. Rygskjoldets Rand; f. en

Deel al' femte Gjælle; g. Ge-
ncrationsorganernus Aabuing.

98. Gjællerne; a. fiirsfe Par; e.

femte Par.

U9, A. Bagkroppen seet fra Siden;

a forste Ring; f. sjette Ring;

B. Bagkroppen seet nedenfra,

efterat Svommefoddernc ere

borttagne; a, forste Rings Bug-

torne; b anden Rings Bug-

torne; c. tredie Rings Bug-

torn; d. femte Rings Bug-

torn; e. sjette Rings Torne;

f. Roden af de borttagne Svom-
mefodder; g. mellemste Hale-

vedhæng; h i. de yderste Hale-

vedhæng; k. Gadborct.

— 100. Det mellemste Halevedhæng,

noget forsforret, seet fra Ryg-

gen; a. den borslebærende

Bodknude; b. Sidetornene;

c, den bajjeste Rands Torne

og Borster; x. Vedhængets

bageste Deel, stærkere forstor-

ret; y. Enden af een af de

kolledannede Borster, meget

stærkt forsttirret.

— 101, A. Hunnens forste Par Svtimme-

fodder i naturlig Storrclse;

a. den yderste Svommeplade;

i
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b. lamina terminalis intcrior.

B. Pes natatorius priini paris

maris (pars posterior); a. la-

mina cxterior; b. lamina intp-

rior^ X. appendix cincinnigera.

Fig. 102, A. Pcs natatorius secundi paris

feminæ(ma}j;nitudine naturali);

a. lamiiia tcrminalis exterior;

b. lamina terminalis interiorj

X. appeudix cincinnigera; C
eadem appendix (duodecies

ferme aucta) a tatere; C*, a su-^

perlicie interiori exhibita. B.

Lamina terminalis interiur ma-
ris (magnitudine naturali); x.

appendix cincinnigera; y. ap-

pendix setigera; B*. bæ ap-

pendices magnitudine aucta

j

B**. cincinnuli magis aucti.

— 103. Appendix cincinnigera qvinti

pedis natatorii teminæ.

— 104, Gnathophyllum eler/ans. La-

mina feminæ interiur pedis

natatorii secundi paris cum
appendice cincinnigera (a}.

— 106-109. Hippolyte microceros Kr,

— 105, a. Rostrum frontale a latere; b.

idem supra visum; x. aculeus

supraorbitalis.

— 106. Pars marginis scuti dorsalis

anterioris; a, aculeus supra-

orbitalis; b. angulus orbitæ

exterior; c. aculeus infraor-

bitalis; d. aculeus anguli an-

tico-inferioris.

— 107. Pars autennæ inferioris; a.

flagcllum interiusj b. flagel-

lum exterius.

—< 108, X, Branchia rudimentaris secundi

pedum niaxillarium paris (qvin-

qvies aucta); a. branchia qvarti

paris ; b. branchia qvinti paris.

— 109. Margo appendicis caudalis me-
diæ posterior cum aculeis.

— 110. Hippolyte piisiola, aniinul sub

b. den inderste Sviimmeplade;

B. en Deel af Hannens forste

Par Svommetodder; a. den

yderste Svommeplade; b. den

inderste; x. detkroUebæreude

Vedhæng.
Fig, 102, A. Hunnens andet Par Svomme-

fodder i naturlig Storrelse;

a. deu yderste Svdnimepladp;

b. den inderste; x. det krolle-

bærende Vedhæng; C. dette

Vedhæng fraSiden, omtrent tolv

Gange forstørret; C*, det sam-

me seet ind vendigt fra; B.Han-

nens indre Sviimmeplade i na-

turligSt6rrelse;x.detkr6llebæ

rendeVedhæng; y.det borstebæ-

rende Vedhæng; B*. disse Ved-

hæng forstørrede; B**. etParaf

Krolierne, stærkere forstorrede.

— 103. Det krollebærende Vedhæng
af Hunnens femte Fodpar«

— 104, Den inderste Sviimmeplade

med det krollebærende Ved-
hæng af andet Par Sviimme-

fddder hos Hunnen af Gna-

Ihophyllum elegans.

— 105-109. Hippolyfc microceros Kr.

— 105, a. Pandebornet fraSiden; b. det

samme seet ovenfra med det

fiirste Tornepar (x),

— 106. En Deel af Rygskjoldets for-

reste Rand; a. liirste Torne-

par; b.den ydersteOjenvinkel;

c. andet Tornepar; d. tredie

Tornepar.

— 107.

108.

109.

110.

En Deel at de inderste Fiilere;

a, den inderste S viibe; b, den

yderste Svobe,

a. Fjerde Gjællepar; b. femte

Gjællepar; x. den rudimen-

tære Gjælle af andet Par Kjæ-

befodder, fem Gange forstorret.

Mellemste Halevedhængs ba-

geste Rand med dens Torne.

Hippolyte pxisiola, med et æg-
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abdoiuine p.-ira.siticiim gcrcns

ovilbrme.

Fig. II I-Hi). Puflux Ctftnopalue Cnronii.

— 111. Pullus CymOpoUie Caronii a

latere (trifjesies aiictiis)? a. an-

teuiia iiitcriuri b. antenna ex-

terior; c, appenclix anteDiiæ

esteriorisj d. oculus.

— 112. Autenna interior (60ies aucta).

— 113. Antenna exterior (a) cum ap-

pendice (b) sesagesies aucta.

— 114. lllandibula et luaxillæ (60ies

auctæ); a. mandibula) b. pal-

pus? ede. maxilla prioris pa-

ris > fg. maxilla posterioris

paris?

Pes maxillaris primi paris

(^60ies auctus) ; a. aculeus pen-

natus pedis maxillaris,

Pes primi paris (vel pes maxil-

laris secundi paris?) 40ies auc-

tus i a. pars basalis ; b. ramus

interior; c. ramus exterior.

Pes secundi paris (vel pes

maxillaris tertii paris?) 40ies

auctus (literæ ideni signifieant

ae in ligura præcedcnte).

Pars cephalollioracis qvatuor-

qve abdoniinis annuli iiifra

visa (60ies circitcr aucta).

a a a a. pcdcs rudimentares ce-

pbalotlioracis? b b b. pedes

natatorii abdominis?

— 119. Cauda (60ies circiter aucta);

a. seta caudæ plumosa.

— 115.

— 116.

-- 117.

— 118.

— 120-132. Hijrpolyte polarts, (pullus ex

ovo produetus).

— 120. Pullus Hip. polarts a latere,

decies auctus; a. oculus , b.

antenna interior; c. antenna

exterior; d. appendix foliifor-

mis anteunæ extcrioris ; e f. pes

dannet Snyltedyr under Bugen.

Fig. 111-119. Cymopolia Caronii.

— 111, Den nyfiidte Unge af Ct/m.

Caronii, seet fra Siden, tre-

dive (iange forstorret; a. de

inderste Folere; b. de yderste

Folere; c. de yderste Foleres

Vedbæng; d. Ojet.

— 112. Inderste Folerpar, tredsinds-

tyve Gange forstorret.

— 113. VdersteF61erpar(a), med Ved-

hænget(b), tredsindstyveGange

forstorret,

— 114. Kindbakke og Kjæber, tred-

sindsty ve Gange forstorrede; a.

Kindbakken; b. Palpen J ede.

forste Par Kjæber; fg, andet

Par.

— 11.5. Forste Par Kjæbefddder? tred-

sindsty ve Gange forstorret;

a, en af dels fjerdannede Torne,

— 116, Forste Fodpar (eller andet Par

Kjæbefddder?) fyrretyveGange

forstorret; a. Roddelen; b. den

inderste Green; o. den yder-

ste Green.

— 117. Andet Fodpar (eller tredie Par

Kjæbefddder?) 40 Gange for-

storret; Bogstavernes Betyd-

ning som hos forrige Par.

— 118. En Deel af Cefalolliorax og de

lire Bugringe, fremstillede ne-

denfra, 60 Gange forstorrede;

aaaa. rudimentære Brystfdd-

der; bbb. Bugfddder?

— 119. Halen, omtrent 60 Gange for-

storret; a, en fjerdannet Bdr-

ste, stærkere forstorret.

— 120-132. Hippoli/te polaris, udtagen af

Æghylsteret,

— 120. Hip, polaris, seet fra Siden, ti

Gange forstorret; a, Ojet; b.

inderste Foler; c. yderste Fo-

ler; d. sammes bladdannede

Vedhæng; e f. andet Par Kjæ-
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niaxillarisseciindi paris j e. ra-

inus interior} f. rainus exte-

rioi-j g 11. pcs maxillaris tcrtii

paris i i k (& 1. pes tertii, cjvarti

et qviiiti paris; m n o p q. pe-

dos abdoiniiiis natatorii.

Fig. 121. Ociili (a), antcnnæ iiiteriores

(b) et exteriores (c d) a fronte

exhibita (decies aucta^.

— 122, Mandibula (trigecies aueta);

a. articulus basalis; a'. acu-

leus hiijus articuli (I50ies fer-

me auctus)) b. articulus man
dibulæ sccundusj b'. superii-

cies terminalis hujus articuli

(multo auctior); c. palpus; c',

seta paipi serrata, valde aucta.

-~ 123. Slaxilla prioris paris (trigecies

aucta); a. maxilla propria?

b. palpus? c. flagelluin.

— 124. jllaxilla secundi paris; ac&b.

laininæ maxiliares; c. palpus

;

d. ilagellum.

— 125. Pes maxillaris primi paris (vi-

cies auctus); a. pars basalis;

b, ramus interior ceu 'pes ; c.

ramus exterior ceu palpDs;

d. flagellura.

— 126. Pcs maxillaris secundi paris

(vicics auctus}; a. articulus

basalis; b. ramus interior; c.

ramus exterior.

— 127. Pes maxillaris tertii paris (vi-

cies uuctus); literæ idem signi-

ficant ae in ligura antecedente.

— 128. Pes primi paris (TJciesauctus).

— 129. Pes tertii paris (vicies auctus).

— 130. Pes natatorius primi aunuli

abdominis; a. lamina exterior

;

b. lamina interior.

— 131. Pes natatorius secundi annuli

befoddcr (e. den inderste, f.

den yderste Green); gb. tre-

die Par Kjæbefiidder; i, k ug

I. tredie, fjerde og femte Fod-
par; mnop og q. Bagkrop-

pens Svommefijdder.

Fig. 121. Ojnene (a), de inderste (b) og

yderste (e d) Fiilere, seete for-

fra, ti Gange forstorrede.

— 122. Kindbakken, tredive Gange
forstijrret; a. Roddelen; a'.

Spidsen af een af Roddelens

Torne, forstorret omtrent 150

Gange; b. Hindbakkens andet

Led; b'. dette Leds Endeflade,

meget stærkere forstorret; c.

Palpen; c. een af Palpens

saugtaggede Borster, meget

stærkt forstorret.

Forste Kjæbepar, tredive Gange
forstorret; a. den egentlige

Kjæbe? b. Palpen? c. Svøben?

Andet Kjæbepar; a og b. Kjæ-

bepladcrnc; c. Palpen; d.

Sviiben.

Forste Par Kjæbefridder, for-

storret tyve (iiange; a. Rod-

dcien; b. den indre Green
eller Foden; c den ydre Green
eller Palpen; d. Svoben.

— 126. Andet Par Kjæbefoddcr, for-

storret tyve Gange; a. Rod-
delen; b. den inderste Green;

c. den yderste Green.

— 127. Tredie Par Kjæbefiidder, tyve

Gange forstorret; Bogstavor-

nes Betydning som ved fore-

gaaende Figur.

— 128. Forste Fodpar, tyve Gange

forstorret.

— 129. Tredie Fodpar, tyve Gange

forstorret.

— 130. Forste Bugrings Svommefod,

tyve Gange forstorret; a. den

yderste Plade; b. den inder-

ste PJade.

— 131. Anden Bugrings Svommefod,

— 123.

— 124.

— 125.
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abdominalis (vicies auctus);

a. laniina exteriori b. lamina

interior; c. appendix laminæ

interioris.

Fig. 132. Ultiniiabdominisannuliadorso

exbibiti.

— 133-144. Pullus Hotnari vulgnris.

— 133. Pullus Homnri vulgaris a la-

tere, sexies auctusj a, rostrum

frontale; b. oculus; c. antenna

interior; de. antenna extcriur

(d. ramus superior, c. ramus

inferior).

— 134, Antennæ 0^'^^ ^uetæ) j a. an-

tenna interiorj bed. antenna

exteriorj b. articulus basalis

antennæ exterioris} c. ramus

superior antennæ exteriorisj

d. ramus inferior antennæ ex-

teriorisi e. pars oeuli.

— 13o. Mandibula (vicies aueta); a.

pars raandueatoria i b. palpus?

— 136. Maxilla prioris paris (vicies

aucta); a. maxilla propria; b.

palpus; c. ilagellum.

— 137. Maxilla posterioris paris (vicies

aucta); abc. maxilla propria

j

d. palpus; e. flagelluni.

— 138. Pes maxillaris primi paris (vi-

cies auctus); ab. maxilla; cd.

palpus bipartitus; e. flagellum.

— 139. Pes maxillaris sceundi paris

(vicies auctus); a. pars basalis

b. pars pediformisj c. palpus.

— 140. Pes maxillaris tertii paris (de-

cies auctus); a. pars basalis;

b. pars pediformis; c. palpus;

d. ilagellum; e. brancliia; e'

brancbia trigecies aucta*).

tyve Gange forstbrret; a. den

yderste Plade; b. den inder-

ste Plade; c. inderste Plades

Vcdiiæng

Fig. 132, De si<lste Bugringe, seete fra

Ryggen
— 133-144. Homiii-us vulgnris.

— 133. Vn^eu afden iilmiiidelige Hum-
mer, seet fra Siden, 6 Gange
forstbrret; a. Pandehornet;

b. Ojet; c. inderste Fblerpar;

d e. yderste Fblerpar.

— 134. Folerne forstbrrede 15 Gange;

a. inderste Foler ; b c d. yder-

ste Foler; (b. Grundleddet,

c. bverste Green, d. nederste

Green) ; e. en Deel af Ojet.

— 135. Hindbaliken, tyve Gange for-

stbrret; a. den egentlige Kind-

bakke; b. Palpen.

— 136. Fbrste Kjæbepar, tyve Gange
forstbrret; a. Kjæben; b. Pal-

pen; c. Svbben.

— 137. Andet Kjæbepar, tyve Gange
forstbrret; abc. Hjæben; d.

Palpen; e. Svbben.

— 138. Fbrste Par Kjæbcfbdder, tyve

Gange forstbrret; ab. Kjæ-

ben; cd. Palpens to Grene;

e. Svbben.

— 139. Andet Par Kjæbcfbdder, tyve

Gange forstbrret; a. Rodde-

len; b. den foddannede Deel;

c. Palpen.

— 140. Tredie Par Kjæbcfbdder, ti

Gange forstbrret; a. Rodde-

len; b. den foddannede Deel;

c. Palpen; d. Svbben; e. Gjæl-

len; c'. Gjællen, tredive Gange

forstbrret.

*) Ohscrvaiidiim est, fliigelluui bramliiamqve el in secmido pc<li!m luaxillariiim pari cl in qninqve peiliiui i)ai'iliiic

adene. Supervacanenu vero duxi, in omnibns fiffiira enprimere.
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Fig. 141. Pes primi paris (dccies auctiis);

iiteræ a-e idem ae in ligura

præcedenti signilicant.

— 142. Pes secundi paris (duodecics

auctus).

— 143. Pes quarti paris (decics auctus).

— 144, Abdoinen a superficie dorsali

exhibitum (sexies fenne auc-

tuni); aaaa. pedes natatoriii

a'. pes natatorius mul to auc-

tior; b. caudaj b'. cauda auc-

tiorj b". angulus caudæ latera-

lis-posterior multo auctior.

Fig. 141. Ftirstc Fodpar, ti Gange for-

storrct; Bogstaverne have sam-

me Betydning sum i fore-

gaaende Figur.

— 142. Andet Fodpar, tolv Gange
forstiirrel.

— 143. Fjerde Fodpar, ti Gange for-

storret.

— 144. Bagkroppen, seet fra Rygfln-

den, omtrent sex Gange fur-

storret; aaaa. Svommefdd-
derne; a'. en Svømmefod stær-

kere forstorrct; b. Halen; b'.

samme stærkere forstorref

;

b". Halens bageste -yderste

Vinkel, meget stærkt forstdrret.

AnmærlsiMng; til Side 257.

Af Prof. Rathlce's nyligt mig tilhændekomne , meget interessante Skrift: „Bei-

trage zur vergleichenden Anatomie und Physiologie" o. s. v. (Danzig 1842. Mit sechs

Kupfertafeln) , erfarer jeg , at R. paa anden til femte Bugring har iagttaget de samme

Dele, der af mig holdes for Hummerungens rudimentære Svommefodder; men han

tillægger dem en anden Betydning. „Allem Anscheine nach," udtrykker han sig (1. c.

pag. 27), „bezeichnen diese Fortsalze die kiinftigen Epimera des Schwanzes, stellen

aber nicht die Afterbeine vor." Grunde for denne Forklaringsmaade angiver den

beromte Forfatter imidlertid ikke, og jeg seer saaledes, med al Agtelse for en saa

udmærket Fysiologs Mening, ingen Anledning til at forandre min ovenfor fremsatte

Anskuelse af disse Redskaber.
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